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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про РОЗГЛЯД заКОНОllроектів щодо їх впливу на І10казники бюджету та 

відновідності законам, що регулюють бюджетні відносини, згідно "3 

Регламентом Верховної РаДIІ України і статгею 27 Бюджетного кодексу 

України. (За С/1I1СКО.Н) 

2. Про lюгодження lІередачі бюджеТНIІХ IІризначень та І1среРОЗlllщіJlУ 
ВllДатків державного бюджету, передбачеНIІХ І'ОJЮВІІІШ РОЗІІОРЯДНlІкам коштів 

державного бюджету: 



1) ІІрО передачу бюджетних призначень з Міністерства екології та 

природних рссурсів обласним, Ссвастопольській міській дсржадміністраціям, 

/РОЗІІорядження КМУ від 15.05.2013 N2 298-р/ (лист МінеКOJIОІ'їі N2 8391/1 1/10-
13 від 21.05.2013); 

2) ІІрО ІІереРОЗІюділ видатків державного бюджстного, ІІсрсдба'lених 

Міністерству внутрішніх справ /розпорядження КМУ від 27.05.2013 N2 333-р/ 
(лист МВС від 30.05.2013 N2 8959IЛК); 

3) про псрсдачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству 

фінансів, окремим головним розпорядникам відповідно до РОЗllорядження КМУ 

від 27.05.2013 (лист Мінфіну від 04.06.2013 N2 31-05150-02-2/1701 О), 
3. Про проскт Закону України про внссення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 РІК» (реєстр. N2 2055а 
від 17.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

4. Про ІІроект Закону України про внсссння змін до Бюджетного кодсксу 
України щодо забеЗІІечення вугіллям або торф 'ЯНИМІІ брикстаМIІ 

(реєстр. N2 2842 від 17.04.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 
5. Про проскт Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо надання субвснції з 

державного бюджсту місцевому бюджету м. Бориспіль БОРИСllільського району 

Київської області на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 

та працівників Міністерства оборони України м, БОРИСІІіль БориспіЛhСЬКОГО 

району КиїВСhКОЇ області (реєстр. N22582 від 20.03.2013), поданий народним 
депутатом України Міщенком с.г. 

6. Про проскт Закону України про внесення зміни до Закону України 
«Про Дсржавний бюджет України на 2013 рік» щодо відшкодування дсржавою 
втрат суб'єктам, які надаЮТh пільгові тарифи населенню (реєстр. N225R3 від 

20.03.2013), поданий народним депутатом України Міщснком с.г. 
7. Про проект Закону України ІІрО внесення змін до Закону УкраїНIІ «Про 

Державний бюджет України на 2013 рік» (ЩОДО забезпечсння ЖІІТЛОМ дітсй
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) (рсєстр. N2 2621 
від 22.03.2013), поданий народним ДСІІутатами України ДСІІіСОIJОЮ Л,Jl., 

Сенченком А.В., Фаєрмарком с.о. 

8. Про ІІРОСКТ Закону України про внсссння змін до Бюджетного КОДСКСУ 
України (щодо питань цільової надбавки) (рсєстр. N2 1235 від 10,01.2013), 
ІІоданий народним депутатом України Коржем ПЛ. 

9. Про IІроект Закону України про внесення змін ДО БЮДЖСТНОІ'О кодсксу 
України (ЩОДО формування державної бюджстної політики) (реєстр. N2 21 R7 
від 05.02.2013), поданий народними депутатами УкраїНІ! ЯворіВСЬКIІJ\I В.О., 

Пазиняком В.с. 

10. Про ІІроект Закону України про внесення змін до Бюджстного кодексу 
України (щодо Основних наІІрямів бюджетної політики на наСТУІІНИЙ 

бюджетний ІІсріод) (реєстр. N2 2939 від 26.04.2013), lю)\аНIІЙ народним 
ДСІІугатом України Слюз Т.Я. 

11. Різне. 
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1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови підкомітету з питань оцінки законопроектів lIІОЛО 

впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству 

МихаЛЬЧlІшина IО.А. про розгляд законопроектів щодо Їх ВІІJIIІВУ на ІЮКЮНІІКlI 

бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, ЗІ'ілно з 

Регламентом Верховної Ради України і статтею 27 Бюджетного кодексу 

України. 

1.1. ЗаКОІlОllроекти, які Ilе мають впливу 113 покаЗIІИКИ бюджетів, 
у тому числі: 

1.1.1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Закону України 

«Про обов'язкове страхування цивільно-правової віДlJовідальноеті влаСНlІків 

наземних транспортних засобів» щодо обмеження пі)(став для подання 

регресного позову страховиком (реєстр. N~ 2838 від 17.04.2013, народний 

депутат України Палатний А.Л.). 

1.1.2. Проект Закону України про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України (ЩОДО IІОрЯДКУ призначення та звільнення Голови Національного 

банку України)", (реєстр. N~ 2817 від 16.04.2013, народні депутати України 

Дзензерський Д.Б., Пишниіі АГ). 

1.1.3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВ'lІІХ 
актів України IlЮДО встановлення ПРИНЦИIJУ IІровадження господарської 

діяльності суб'єктами приватного права без застосування lІе'I3ТОК 

(реєстр. N~ 2795 від 12.04.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.4. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про перелік об'єктів права державної власності, що не ІllДлягають 

приватизації» (щодо включення підприємства «Рівнеторф» до переліку 

об'єктів, що не підлягають приватизації) (реєстр. N~ 2825 від 16.04.2013, 
народні депутати України Сиротюк /О.М., Вітів А.М., Осуховський 0.1.). 

1.1.5. Проект Закону України про внесення змін до статті 2 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» щодо розширення сфери 

застосування цього Закону (реєстр. N~ 2801 від 15.04.2013, народний депутат 
України Слюз т.Я.). 

1.1.6. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» 

(щодо процедури проведення антисубсидиційних РОЗСJIідувань та застосування 

компенсаційних заходів) (реєстр. N~ 2772 від 10.04.2013, Кабінет Міністрів 

України). 

1.1.7. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з 

обмеженою відповідальністю (реєстр. N~ 2319 (доопрац.) від 16.04.2013, 
народний депутат України Міщенко СТ.). 

1.1.8. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про господарські товариства» (щодо добровільності входження до органІВ 
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господарських товариств) (реєстр. N~ 2864 від 18Л4.2()13, наРОЛ,НI!і1 депутат 

УкраїНІ І ОдарчеllКО ю.в.). 

1.1.9. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНІ! 

«Про захист економічної конкуренції» (ЩОДО уточнення Tep~liHiB) 

(реєстр. N~ 2756 від ()8.04.2013, народний депутат України Журавський В.С). 

1.1.10. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» ЩОДО терміну дії договору 

оренди (реєстр. N~ 2760 від 09.04.2013, народний депутат України 

Бондарєв КА). 

1.1.11. Проект Закону України про внесення зміни до пункту 173.1 
статті 173 Податкового кодексу України ЩОДО удосконалення процеДУРІ! 

визначення середньо ринкової вартості легкових автомобілів, МОТОШlклів, 

мопедів (реєстр. N~ 2794 від 12.04.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.12. Проект Закону України про внесення змін до деЯКІІХ законодавчих 
актів України ЩОДО удосконалення механізму захисту суб'єктивних прав 

учасників цивільних відносин (реєстр. N~ 2793 від 12.04.2013, народний депутат 
України Журавський В.с.). 

1.1.13. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» щодо особистого голосування депутата на 

пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів раДІ! 

(реєстр. N2 2296 (доопрац.) вІД 15.04.2013, народний депутат УкраїНIІ 

Махніцький 0.1.). 

1.1.14. Проект Закону Україн!\ про внесення змін до статті 9 Закону 
України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Il\ОДО 

врегулювання окремих питань у сфері обігу спеllіаЛЬНIІХ техніЧНlIХ засобів 

отримання інформації (реєстр. N~ 2753 від 08.04.2013, наРО)(НI!Й депутат 

України елюз т.Я.). 

1.1.15. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України ЩОДО обмеження проведення контрольних заходів, подання 

уточнюючих розрахунків та посилення відповідальності посадових осіб 

контролюючих органів (реєстр. N~ 2752 від 08.04.2013, Кабінет Міністрів 

України). 

1.1.16. Проект Закону України про внесення змін до деЯКlIХ законІВ 

України ЩОДО позачергових місцевих виборів (реєстр. N~ 2636 (доопрац.) 

від 02.04.2013, народний депутат України Донець Т.Л.). 

1.1.17. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України ЩОДО пріоритетності державних закупівель окремої 

сільськогосподарської продукції у фізичних осіб-виробників (реєстр. N~ 2786 
від 11.04.2013, народний депутат України Лтрошенко В.Л.). 

1.1.18. Проект Закону України про внесення змін до статті 25-1 Кодексу 
законів про працю України щодо обмеження спільної роботи родичів 

(реєстр. N~ 2761 від 09.04.2013, народний депутат України Бондарєв К.Л.). 
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1.1.19. Проект Закону України про внесення змін до статті 2 Закону 
України «Про оплату праці» (ЩОДО витрат роботодавців) (реєстр. N~ 2822 
від 16.04.2013, народний деІІУтат України Барвіненко В.Д.). 

1.1.20. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» (ЩОДО неребування на державній службі виключно до 

досягнення ненсійного віку) (реєстр. N2 2780 від 11.04.2013, народний депутат 
України Ляшко О.В.). 

1.1.21. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про вибори народних депугатів України» (ЩОДО граничного віку особи, яка 

має право бути обраною народним депутатом України) (реєстр. N2 2779 
від 11.04.2013, народний депутат України Ляшко о.в.). 

1.1.22. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (про приведення у відповідність до Рішення Консппуціfiного 

Суду України від 11 линня 2012 року N2 15-рп/2012 ЩОДО гласності роботи 
народних депутатів України, ЩО І!иражається у відкритому голосуванні [10 

кожному нитанню) (реєстр. N22804 від 15.04.2013, народний денутат України 
Махніцький 0.1. та ін.). 

1.1.23. Проект Закону України про внесення змін до ГіРНlIЧОI'О закону 

України щодо забсзпечення вугіллям або торф'яними брикетами 

(реєстр. N2 2843 від 17.04.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.24. Проект Закону України про ратифікацію Договору між Україною 
та Об'єднаними Арабськими Еміратами про видачу lIравопорушникlВ 

(реєстр . .N2 ОО 18 від 15.04.2013, Прсзидент України). 

(У зв 'язку з тим, ЩО законопроект за реєстр. Ng ОО /8 ВерховІ/ОЮ Радою 
України nРИЙl/ято ЯК ЗаКОI/, рішеl/НЯ Ко.мітету з I1llmmlЬ 6IОд.)lсеmу І/е 

надсилати nрофілыlмуу Комітету, а залИИlUти у справі цього законопроекту). 

1.1.25. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, шо 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи ті снеціальниЇІ 

статус» (щодо удосконалення окремих положень) (рсєстр. N2 2762 
від 09.04.2013, народний депутат України Колесніченко В.В.). 

1.1.26. Проскт Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про рекламу» (щодо врегулювання деяких питань розміщення рсклами) 

(реєстр. N2 2823 від 16.04.2013, народний депутат України Пазиняк 13.с.). 

(У зв 'язку з тшн, ЩО заКОІюnроект за реєстр. Ng 2823 автором 

відкликаllО, рішеНI/Я Комітету з питань бюд.жеmу lІе надсилати профільному 

Ко.мітету, а залишити у справі цього законопроекту). 

1.1.27. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про засади дсржавної мовної нолітикю> (в частині мови документів, що 

посвідчують особу або відомості про неї) (реєстр. N2 2810 від 15.04.2013, 
народний дспугат України ДІІрів А.Б.). 

1.1.28. Проект Закону УкраїН11 про внессння змін до етапі 26 Закону 
У країни «Про засади дсржавної МОВНОЇ поліПIКlI» (що)(о MOВlI I\lаркування 
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лікарських засобів) (реєстр. N2 2826 ВІД 17.04.2013, народний ДСllутат України 
Дзоз В.О.). 

1.1.29. Проект Закону України ІІрО внесення змін до Закону України 

«Про Національну раду України з витань телебачення і радіомовленню) (щодо 

дострокового припинення повноважень членів ради) (реєстр. N2 2829 
від 17.04.2013, народний деІІутат України Томенко М.В. та ін.). 

1.1.30. Проект Закону України про Загальнодержавну соціальну IІрограму 
розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки (реєстр. N2 2629 
від 22.03.2013, Кабінет Міністрів України). 

1.1.31. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо служби у військовому резсрві (реєстр. N22591 від 20.03.2013, 
Кабінет Міністрів України). 

1.1.32. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про Єдиний державний дсмографічний реєстр та докумснти, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи їі спеціальний 

статус» щодо врсгулювання ІІитання дії посвідчень водія зразків бланків 

затвсрджених органами влади Союзу Радянських Соціалістичних Рсспублік 

(рсєстр. N22633-1 від 04.04.2013, народний ДСllутат України 

ННЧИllоренко В.М.). 

1.1.33. Проект Закону України вро внесення змін до стапі 27 Закону 
України «Про освіту» (щодо видачі документів про освіту) (рсестр. N2 2821 ВІД 
16.04.2013, народний дсвутат України Мірощничснко Ю.Р.). 

УХВАЛИЛИ: 

І. Зазначені законопроскти є такими, що не мають внливу на 1І0Казники 

бюджетів. 

2. Це рішення надіслати профільним комітстам, відвовідальним за 
. . 

lIIДГОТОВКУ законопроекТІВ. 

Голосували: «ЗЮ) - одноголосно. 

3aKOllonpoeкmu, які lІе мають впливу ІІа nОКа3l1ики бюд:Jкетів та 

потребують узгод:J/сеIlIlЯ з бюдлсетllUМ заКОllодавством 

1.1.34. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про концссії (рсєстр. N2 2745 

від 05.04.2013), поданий народними ДСІІутатами України Симонснком П.М., 

Боритою О.Б., Гордієнком с.В., Кілінкаровим СЛ., Мармазовим Є.В. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання даного законопроекту є Комітст з 11І1Тань 

скономічної політики. 

Мстою підготовки нової рсдакції Закону України «Про концесії» БУJlО 

створсння чітких, IІрОЗОрllХ та сприятливих умов у процесі lІідготовки об'єкту 

дсржавної або комунаньної власності до lIередачі в КОНЦССІЮ, lIроведсння 

концссіііного конкурсу, беЗlIОССРСДlIЬО llСРСltача об'єкту в концесіЙlIС 
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користуваннн, реєстрації та обліку майна, ЗДlІІсненнн БСЗllOссредньо 

концесійної дінJlы�сті •. Згідно з понснювалы�oюю запискою розробленнн Д<1IIОГО 
законопроекту обумонлено необхідністю усуненнн НIІЗКlI недоліків, нкі, ІІа 

думку авторів законопроекту, МIСТlПЬ ЧИlІна редакцін ЗаКОIlУ У країни 

від \6.07.\999 N2997-XIV «Про концесії» (із змінами). Зокрема, 

законопроектом пропонується ВИЛУЧИТИ норму, ВIДПОВIДIIО до якої 

концесіонеру дозволялося застосовувати механізми для зменшення концесійних 

платежів шляхом передбаченнн у договорі отримання нілы�,, розстрочок, 

дотаній /передбачено частиною четвертою статті 12 у чинній редакції Закону/. 
Також даним законопроектом пропонується передбачити такі нові 

ПОНЯТГЯ як «об'єкт концесії», «програма підвищеннн ефективності 

використання об'єкту концесії (програма підвищення ефективності)>>, 

«інвеСТИЦlИна програма», «поточний ремонт об'єкту концесії», «ІlОліllшеннн 

об'єкту концесії», 

При цьому, у статті 1 законопроекту передбачено, 11[0 програма 

підвищеннн ефективності вживається у такому значенні: «оБГРУНТОВalIІІЙ та 

обрахований комплекс заходів, який здійснюєтьсн поквартально, на протязі 

всієї дії концесійного договору та спрямований на ефективне використання 

об'єкту концесії за рахунок бюджетних коштів в межах суми амортюаllіііllIlХ 

відрахувань, нарахованих на об'єкті концесії, на суму яких зменшено суму 

концесійного платежу концесіонерю>. Проте запропоноване законопроектом 

використання бюджетних коштів в межах суми амортюаціЙНIІХ відрахувань не 

передбачає беЗlюсереднього спрнмуваннн КОlІІтів бюджету на таку мсту, 

оскільки на віюювіДНl1Й обсяг передбачено зменшення КОНllесіliних платежів 

(тобто зазнаLlені кошти не надійдуть до бюджету). Таким '1111101.1, застосування у 
ньому значеllні даного терміну є некоректним і не віЮlOвідає бюджетнііі 

методології, зокрема, пункту \\ стал'і 2 БюджетноП) кодексу України, Зl'і)1llO з 
яким бюджетні кошти (кошти бюджету) є належні відповідно до законодавства 

надходження бюджету та витрати бюджету. У такому ж значенні термін 

«бюджетні КОІІІТІШ вживається у частинах десятій, дванаднятій і тринаДlІятій 

статті \3 та частині другій статті 20 даного законопроекту. 
Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України реалізаllія 

даного положення може привести до зменшення надходжень до державного 

бюджету коштів від концесійних платежів об'єктів державної власності. Разом 

з тим, запропоноване зменшення концесійного платежу на суму 

амортизаційних відрахувань /згідно з частиною шостою статті 13 
законопроекту/ вже передбачено у чинній редакції Закону України 

«Про концесії» /згідно з частиною третьою статті 20 цього Закону/. Тому 

реалізацін такого положення у новій редакції Закону не "рюведе до 

додаткового зменшення надходжень до бюджету. 

Загалом Міністерство фінансів України не підтримує прийняття такого 

законопроекту та надає зауваженнн до положень цього законопроекту. Зокре~l3, 

на думку Міністерства фінансів України, запропоноване законопроектом 

визнаLlення об'єктом концесії маіінового об'єкту разом із земельною ділянкою, 

на якій він розміщений, суперечить статті 94 Земельного кодексу УкраїНІІ, 

відповідно до нкої длн здійснення концесійної діНJlьності концеСІОнеру 
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надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому І(ІІМ К(щсксом 

(а самс, стапею 124 цього Кодексу передбачається переда'lа в ОрСНДУ' 

земеJII,IIІІХ ділянок за договором оренди). 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про концесії (реєстр. N~ 2745 від 05.04.2013), 
поданий народними депутатами України Симоненком П.М., Боритою 0.5., 
Гордієнком с.В., Кілінкаровим СЛ., Мармазовим є.В., не матиме "РЯ~ЮІ'О 

впливу на показники бюджету. У разі пр"йняття відповідного закону він може 

набират!! чинності у терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Рекомендувати Комітету з нитань економічної політики при 

доопрацюванні цього законопроекту положення статей 1, 13, 20 узгодити з 

нормами Бюджетного кодексу України (а саме: виключити ПОНЯТТЯ «бюджетні 

кошти» або забезпечити правоміРllе застосування такого поняття відповідно до 

бюджстного законодавства). 

3. Не рішення надіслати Комітету Верховної Ради Україн!! З питань 

економіЧIІОЇ 1І0літики. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

1.2. Законопроекти, які мають Вlшив ІІа IlОкаЗllИКИ бюджетів, 
у тому 'lИслі: 

а) беЗllосередній 

1.2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію нро нроскт Закону України про ВНСССІІНЯ ЗМІІІ ДО статті 9 

Закону України «Про громадянство УкраїНІ!» (ЩОДО IlривеДСНIІЯ 1І0рМ 

національного законодавства у R1дповідність до європейських СТtlндаrтіи) 

(реєстр. N~ 2687 від 02.04.2013), поданий народним дспутатом України 

Парубієм А.В. 

Відмітили: 

Головним з ПІДГОТОВКИ та попереднього розгляду проскту закону ( 
Комітет з питань прав людини, національних меншин І МІжнаНlОнаЛЬНIІХ 

ВІДносин. 

Законопроектом передбачається внести зміни до стапі 9 Закону України 
«Про громадянство УкраїНIf)), встановивши додаткову умову дЛЯ ПРИI1НЯ'ГГЯ дО 

громадянства України, а саме успішне проходження усного та письмового 

тестування на знання Конституції України та на володіння державною мовою 

на рівні, достатньому для спілкування. Пропонується не поширювати дану 

умову ІІа осіб, які внаслідок інвалідності обмежені у своїй комунікативній 

здатності. 

Крім того, проектом закону пропонується визначити, що законні джсрела 

існування для осіб, які прагнуть набути громадянство України, в сукупності нс 

повинні бути нижчс прожиткового мінімуму громадян. 



Як зазначено у пояснювальній заllисці до законопроекту. Їlого реалізація 

ІІотребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України. Кабінету 

Міністрів України пропонується передбачити фінансування реалізації положень 

ІІроекту Закону під час підготовки проектів законів України IІрО Державний 

бюджет України на відповідний рік. 
Відтак, розробником законопроекту заявлено IІрО додаткову lІотребу в 

видатках державного бюджету на реалізацію законопроекту, обсяг якої нс 

визначений. 

Враховуючи зазначене, відповідно до частини третьої CTaгГl 91 
Регламенту Верховної Ради України та частини llершої стапі 27 Dюджетного 
кодексу України до даного заКОНОIlроекту належить подати фінансово

економічне обгрунтування з відповідними розрахунками та ПРОIlОЗIІЦії змін до 

законодавчих актів України шодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

однак така інформація відсутня. 

При цьому. згідно з прикінцевими та переХЩIІИМИ положеННЯIШI 

заКОНОІІроекту закон набирає чинності з І січня 2014 року крім ІІУНКТУ 2 (щодо 
наявності законних джерел існування, які в сукупності не Іювинні бути нижче 

встановленого прожиткового мінімуму), який набирає чинності з дня. 

наступного за днем опублікування цього Закону. Проте, віДІІовідно до 

lІоложень частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІ!. закони 

України або їх окремі lюложення, які ВIІJlIІВШОТЬ на ІюказllИЮI бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

ІІриймаються після 15 липня року, що передує IIJIaНОВОМУ. вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного ІІеріоду, що настає за ШlaНОВIІМ. Тому, віДІІовідні 

норми запропонованого ІІроекту закону, у разі ііОI"О НРІІЙНЯЛЯ, IЮВИlІні 

застосовуватися відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

Міністерство фінансів України у своєму eKCllepTHOMY висновку зазначає 
про неIlідтримку поданого законопроекту за відсутності фінансово

економічного обгрунтування та розрахунку до нього. 

Експертний висновок Головного haykobo-еКСllертного УllраВJ/lННЯ 

Аварату Верховної Ради України в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України вро внесення змін до стапі 9 Закону України 
«Про громадянство України» (ШОДО ІІриведення норм націОНaJlЬНОГО 

законодавства у відповідність до європейських стандартів) (реєстр. N~ 2687 
від 02.04.2013), поданий народним деllутатом України Парубієм д.8., має 

ВПЛИВ на ІІоказники бюджету (збільшить видатки бюджету). 

У разі прийняпя відповіДНОI"О закону до 15 ЛlШIІЯ 2013 року віll ~IaЄ 

ВВОДІ ІТИСЯ В дію І січня 2014 року, а після 15 ЛИIlНЯ 2013 року - не раніше 

І січня 2015 року (або 1 еічня наСТУІІНОГО за цим року ЗaJlежно ВІД часу 

ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з IІІIПIIlЬ з 

IІІпань IІрав ЛЮДIІНlI, національних ~lеllШIШ і міЖllаціонаЛЬІІIІХ віДІІОСIIІІ. 
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1.2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію нро Ilроект Закону України про внссення ЗМІН ДО 

Податкового кодексу України (ЩОДО встановлсння ВИМОПІ про 15-відсотковий 

розмір продукції тваринництва у частці сільськогосподарського 

товаровиробництва, як нсобхідної умови для набупя статусу плаТЮlка 

фіксованого сіЛЬСЬКОГОСllOдаРСЬКОI'О нодатку) (рсєстр. N~ 2828 від 17.04.2013), 
ноданий народним дспутатом України Апостолом М.В. 

ВідміТИJIИ: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань lюдаткової 

та митної політики. 

У законопроекті ПРОІІОНУЄТЬСЯ встановити з І січня 2015 року вимогу IІрО 
15-відсотковий розмір продукції тваринництва у частці сільськогосподарськОІО 

товаровиробництва, як нсобхідної умови для набуп"я статусу шraтника 

фіксованого сіЛЬСЬКОІ'осподарського податку. 

Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України llрllііняпя 

законопроекту у запропонованій редакції є нсдоцільним, оскільки, зокрсма, 

реалізація його норм на практиці може призвссти нс до стимулювання 

виробництва продукції тваринництва, а до иризупинсння основної діяльності 

сільськогосподарських товаровиробників (зокрсма, суб'єктів, які здійснюють 

діяльність у сфері рослинництва), так як ведення тваринництва Іютрсбує 

значних витрат коштів та часу для облаштування та оБСЛУI'овуваllНЯ такого 

виробництва. Встановлсння додаткових умов для застосування СllеціШIЬНОГО 

режиму оподаткування фіксованим сіЛЬСЬКОI"OСlюдарським податком 

СllРИЧIІНИТЬ зменшення надходжень цього податку до місцсвих бюджстів. 

Проте, автором заКОНОllроекту нс надано фінансово-скономічні 

розрахунки та IІРОllOзиції змін до законодавчих актів України щодо скорочсння 

витрат бюджсту та/або пропозиції джсрел додаткових надходжснь бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, ЩО не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу У країни (частина IІсрша стапі 27) та Регламснту Всрховної Ради 
України (частина трстя стапі 91). Крім 1'01"0, відсутність фінансово

економічного обгрунтування не дає можливості Мінфіну обрахувати вартісну 

всличину втрат доходів бюджету внаслІДОК заllроваджсння норм 

законопроекту. 

ЕКСllертний висновок ГОЛОВНОІ'О науково-ексисртного уираВJIIННЯ 

Апарату Всрховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНIІ нро внессння змін до Податкового кодсксу 

України (ЩОДО встановлення вимоги про 15-віДСОТКОВIIЙ розмір Ilродукції 

тваринництва у частЦІ сіЛЬСЬКОГОСllOдарського товаРОВllробшщтва, як 

необхідної умови для набуггя статусу НШlТНlІка фіксованоl"O 

сіЛЬСЬКОГОСlюдарського нодатку) (РСЄСТР. N'! 2828 від 17.04.2(13), llОдаllllіі 

наРОДlIІШ дснугатом УкраїНІ! Аностолом МЛ., ~ШТlШС І3І1Л11В на lюказНIІКl1 

бюджсту 110'11111<110'111 з 2015 року (можс IIРllЗвеСТlІ до змсншення ДОХОДІВ 

місцевих бюджстів з фіксованого сільеЬКОГОСIIOJ«IРСЬКОIО IlОдатку). 
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У разі прийняття віДlІовідного закону він може набllраПI 'ІІІІІІІОСП ЗГІДНО 

ІЗ законодавством. 

2. І {е рішення надіслати Комітету Верховної РаДIІ УкраїНIІ з IІl1тань 

lІодаткової та митної [lОліl1lК1l. 

1.23. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН до 

Податкового кодексу України шодо вдосконалення Оllодаткування пільгової 

категорії осіб, які отримують побутове паЛIІВО відповідно до Гірничого закону 

України (реєстр. N~ 284] від] 7.04.20] 3), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

відlювідалы�имM за розгляд заКОНОГlроекту є Комітет з питань податкової 

та митної ПОЛІТики. 

У законопроекті пропонується включити дО витрат, що враховуються Прll 

обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств не тільки 

вартість вугілля та вугільних брикетів, як це передбачено чинною нормою 

Податкового кодексу, але й вартість торф'яних брикетів, які безоплатно 

надаються громадянам, в обсягах та за переліком професій, що встановлюються 

Кабінетом Міністрів України, у тому числі компенсації вартості таких 

торф 'яних брикетів. Крім ТОГО, заПРОllOновано не включати до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу і не оподатковувати податком на 

доходи фізичних осіб вартість торф'яних брикетів, безоплатно наданих в 

обсягах та за [Іереліком IІрофесій, 11[0 встановлюються Кабінетом Міністрів 
України, у тому Чllслі КОМrlенсаl\ії вартості таких торф'яних брикетів. 

Прийняпя заКОНОllроекту та ввеjlеrlrlЯ його в дію з 20] 4 року може 
призвести до зменшення надходжеНІ, )(0 бюджетів lІодатку на ПРllбуток 

підприємств та податку на ДОХОДІ! фізичних осіб У наступних бюджетних 

періодах. На це також звертає увагу у своєму експертному висновку Головне 

haykobo-еКСllертне управління Апарату Верховної Ради України. 

Слід відмітити, що даний законопроект необхідно розглядати і приймати 

взаЄl\lОузгоджеllО із системно пов'язаними з ним проектами законів УкраїНІ! 

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України шодо забезпечення 

вугіллям або торф'яними брикетами (реєстр. N~ 2842) та «Про внесення змін до 
Гірничого закону УкраїНІ! щодо забезпечення вугіллям або торф'яними 

брикетами» (реєстр. N~ 2843). При ЦІ,ОМУ, порушене у даному законопроекТІ 

(реєстр. N!! 284]) lІитання не буде реалізованим у разІ неприйняття 

законопроекту за реєстр. N!! 2842. 
Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

законопроект підтримує. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України шодо вдосконалення оподаткування пільгової категорії осіб, які 

отримують побуroве паливо відповідно до Гірничого закону України 

(реєстр. N~ 2841 від 17.04.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, матиме 
вплив на показники бюджету (може призвести до зменшення в наСТУПНIІХ 
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бюджетних періодах доходів державного та міСl\евих бюджетів з податку на 

IІрибуток ІІЇДПРІlfМСТВ та податку на ДОХОДІІ фіЗIІЧНИХ осіб). 

У рюі І1Рllііняпя відповіJIНОГО закону після 15 JllIІІНЯ 2() 13 року вІН ~Iaє 
ВВОДИТlIСЯ в дію нс раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за НІШ 
року залежно від часу приilняпя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.4. СЛУХАЛИ: 
Інформапію про проект Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України (ЩОДО особливостей оподаткування доходу. 

отриманого платником податку як додаткове благо) (реєстр. N~ 2865 
від 18.04.2() 13), Іюданиil народним де[[утатом України Царьовим О.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з І!Итань Іюдаткової 

та митної політики. 

Законопроектом пропонується визначити, ЩО з І січня 2014 року будь-які 
проценти, комісії, неустойки ([[ені та штрафи), нараховані кредитором та 

анульовані ([[рошені) за ilого саМОСТНІІІИМ рішенням, не вважаються 

J(одатковими благами та не включаються до суми основного боргу (кредиту, 

ІЮЗИКИ) [[JІатника Іюдатку, а відтак не оподатковуються податком на доходи 

фіЗИЧНIІХ осіб. 

Запровадження такої ПРОІЮЗІщії призведе до зменшення надходжень 

ПО)(аТКУ на доходи фізичних осіб до бюджетів. 

Проте, автором законо[[роекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та ПРОІЮЗlщії змін до законодавчих актів України 11IОДО скорочення 

витрат бюджету та/або [[ропозинії джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, ЩО не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина перша стапі 27) та Регламенту Верховної PaДlI 

України (частина третя стапі 91). Крім того, відсутність фінансово

економічного обrрунтування не дає можливості Мінфіну обрахувати вартісну 

величину втрат дохоДІВ бюджету внасЛІДОК запровадження НОрМ 

законопроекту. 

Загалом Міністерство фінансів України згідно з експертним ВИСНОВКОМ 

надає зауваження до законопроекту та не підтримує його прийняття. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управЛІННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надііІшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо особливостей оподаткування доходу. отриманого IІлатником 

податку як додаткове благо) (реєстр. N!! 2865 від 18.04.2013), поданиil народним 
депутатом України Царьовим О.А., матиме вплив у наступних бюджетних 

періодах на показники бюджету (призведе до зменшення доходів державного та 

місцевих бюджетів з податку на доходи фізичних осіб). 
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У разі прийняття відповідного закону після 15 липня 2013 року ВІН має 
вводитися в дію не раніше І січня 2015 року (або І січня наСТУІІНОГО за ЦІІМ 

року залежно від часу прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНIІ з Ilитань 

податкової та митної політики. 

1.2.5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «І1ро збір на обов'язкове державне пенсіliне страхуванню) (шодо 

відновлення соціаІІЬНОЇ Сllраведливості та НШlOвнення бюджету І1енсііінот 

фонду України) (реєстр. X~ 2868 від 18.04.2013), поданий народним деllУгатом 
України МИХaJІЬЧИШИНИМ Ю.А. 

8ідміl'НЛН: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет у Сllравах 

пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

ЗаКОНО!lроектом пропонується включити до числа IIJштників збору на 

обов 'язкове державне пенсійне страхування фізичних осіб - резидентів, які 

мають річний дохід понад І млн гривень, і встановити для них ставку таКОI'О 

збору у розмірі 20 % від річного доходу. 
Запровадження таких норм законопроекту IІризведе до збільшення 

надходжень до Пенсійного фонду і відповідно до зменшення Вllдатків 

державного бюджету на покриття дефіциту цього фонду. 

Міністерство фінансів України згідно з експеРТНIІМ ВІІСНОВКОМ зауважсНІ, 

щодо визначеного законопроектом терміну набрання ним чинності не мас 

Експертний висновок Головного науково-експертного УllраВJIIННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про збір 

на обов'язкове державне пенсійне страхування» (шодо відновлення соціальної 

справедливості та наповнення бюджету Пенсійного фонду України) 

(реєстр. X~ 2868 ВІД 18.04.2013), lІоданий народним депутатом УкраїНIІ 

МИХaJlЬЧИШИНИМ Ю.А., матиме вплив на IІОКазники бюджету на llОКЮНlIК1I 

бюджету (призведе до зменшення видатків державного бюджету на IIОКРIlПЯ 

дефіциту Пенсійного фонду України). 

У разі прийнятгя відповідного закону він може набирати чинності ЗI"ідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у Сllравах 
!lенсіонерів, ветеранів та інвалІДІВ. 

1.2.6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО Ilроект Закону України про внесення змІН до Закону 

України «Про комітети Верховної РаДIІ України» (щодо заБСЗIІС'IСННЯ 

відкритості і гласності роботи комітетів) (реєстр. X~ 2816 від І 6.О4.20 13), 
ноданий народним деllутатом УкраїНIІ НаливаііЧС!lКОМ 13.0. 
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ВідміТИJlИ: 

Головним з lІідготовки та IІОllереднього розгляду заКОНОllроекту є 

Комітет Регламенту, деllутатської етики та забезпечення діяльності Верховної 

Ради України. 

ЗаКОНОllроектом IlрOlЮНУЄТЬСЯ зобов'язати комітети Верховної PaДlI 

України забезпечувати відеоспостереження у режимі реальноm часу за своїМIІ 

засіданнями, слуханнями в комітетах і здійснювати трансляцію 

відеозображення та аудіо ряду на веб-сторінки комітетів на офіційному веб

сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет. 

У Іюяснювальній заllисці до законопроекту зазначається, шо реалізація 

його lІоложень не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету 

України, а відбуватиметься в межах кошторису видатків на здійснення 

повноважень Верховної Ради України. При цьому, не надано ЖОДНІІХ 

оБІ"рунтувань шодо технічних МОЖЛlІвостей та фінансових Іютреб для 

забеЗIlечення вимог, шо встановлюються. 

З ОІ"ЛЯДУ на нововведення вбачається, шо Верховній Раді України 

належить облаштувати зали засідань {і комітетів обладнанням для здійснення 

відео- та аудіо- трансляції, придбати віДIlовідний IІрOl"рамний ІІрОДУКТ, 

забеЗllечити IlОСЛУГИ зв'язку тошо. Це IІризведе до додаткових видатків. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

шо у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» Вllдатки на 
заllРОІІоновані новації не ІІередбачені. Загалом реалізація заКОНОІІроекту може 

lІотребувати додаткових коштів з державного бюджету, вартісну оцінку яких 

визначити неможливо у зв'язку з відсутністю належного фінансово

економічного обфунтування (включаючи віДІІовідні розрахунки), яке має бути 

ІІодано до заКОНОІІроекту віДІІовідно до частини lІершої статті 27 Бюджетноl"O 
кодексу України та частини третьої статті 91 Репшменту Верховної Ради 

України. 

Крім того, термін набрання чинності заКОНОl\І не УЗІ'ОДЖУПЬСЯ з частиною 

третьою статгі 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закони України 
або їх окремі положення, які ВIlливають на ІюкаЗНИКIІ бюджету (зменшують 

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) іІІриймаються піСJIЯ 

15 липня року, шо передує ІІлановому, вводяться в дію не раніше ІІочатку 

бюджетного ІІеріоду, шо настає за плановим. 

На даний час висновок Головноm haykobo-еКСIlСРТНОГО УІІравління 

Апарату Верховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про комітети Верховної Ради України» (шодо забеЗІІсчення віДКРlІтості і 

гласності роботи комітетів) (реєстр. N~ 2816 від 16.04.2013), поданий народним 
деllугатом України Наливайченком В.О., має вплив на Іюказники бюджету 

(може ІІРІІЗВССТИ дО збільшення видатків держаВІ10m бюджету). 

У разі ІІРИЙНЯТГЯ віДlІовіДfЮП) заКОIlУ до 15 JIIІІІІІЯ 2013 року він l\lac 
ВВОДІПИСЯ в дію ІІе раніше 1 січня 2014 року, а ІІіСJIЯ 15 ЛIllIНЯ 2013 року - НС 
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rаніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за І\ІШ rOKY залсжно нід часу 
Ilrиliняття закону). 

2. Цс rішсння надіслати Комітету !3сrховної Ра;{1І Укrаїни з ІІІ 1Та! 11. 
Рсгламенту, дспутатської еТIІКИ та забсзпсчсння діяльності BCrXOBIIOЇ РаДl1 

України. 

1.2.7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про IІроект Закону Укrаїни пrо внесення змін до дсяких 

законодавчих актів Укrаїни щодо удосконалення порядку щіliСllення ЄJ{lIНIШ 

джерелом влади в Україні (народом) Ilрава володіти, користуваТIІСЯ та 

розпоряджатися водними об'єктами, у тому ЧИСЛІ замкненими IlrиrО}{НИМII 

водоliмаМIІ (рсєстр. N~ 236R (доопрщ.) від 16.04.2013), lюданиli наrОДНИ~1 

депутатом України МіщеНКОI\І с.г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та 1l0псреднього розгляду заКОНОІlrоскту (' 
Комітет з питань дсржавного будівництва та місцсвого самоврядуваНЮI. 

Згідно із заКОНOflроеКТОI\І пrопонуfТЬСЯ встаНОВlПIІ, що 1laroj{ УкраїНIІ 

здійснює заміну права власності на водні рссурси також шляхом оБОВ'ЯШОВОI'О 

проведення міСl\евого рсфеrсндуму. При І\ЬОМУ Ilерсдбачапься, 1110 БС'ЮIlШIТНС 
надання за РИIlСННЯМИ orralliB виконавчої влаДІ І та оrганш МІСЦСВОГО 

самоврядування громадянам та юrИДИЧНIІМ особам у пrllВатну власність 

замкнсних І1rиrодних водоliм загальною lIJющею до TrbOX rCKTariB, 'ІІІ в orснлу 

зсмельних ділянок із зсмель BOjIНOl'O фонду, МОЖJIIІВС лише у rазі ІЮЗІПІІВНОП) 

rезультату місцсвого рсФсrСIІДУМУ з ІІІІХ IlІпань. 

Згідно із ПУНКТОМ 1 R частини IICrlllOЇ статті 91 БюджсТlЮП) КО){СКСУ 

України видатки на проведсння місцсвих РСфСРСlІлумів є таКШIII, [ІЮ налсжал, 

до видатків місцевих бюджстів, які нс враховуються IIrll ВlІзнаЧСlІні оБСЯl'У 

міжбюджстних трансфертів. Відтак, у разі оголошення віДІІовідно до Закону 

місцевого рсфсрсндуму із зазначених ПIПal!Ь IІсобхі){lЮ буде ВlІшукаТIІ 

додаткові кошти із місцсвих бюджетів. 

Однак, в порушсння частини першої статті 27 Бюджстного кодексу 

України та частини третьої статті 91 Рсгламенту Всрховної РаДl1 УкраїНІІ, 

автором не надано фінансово-економічне обl'рунтування (включаЮЧIІ віДlІові){ні 

розрахунки) та пропозиції щодо ІІОКРИТТЯ витрат бюджсту та/або юксрсл 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості деrжаВНОl'О 

бюджету. 

Крім того, термін набрання чинності законом не узгоджується з частиною 

третьою ста'пі 27 Бюджетного кодексу України, Зl'ідно з якою закони УкраїНІ! 
або їх окремі положсння, які впливають на показники бюджсту (ЗМСНШУЮТЬ 

надходження бюджету та збільшують витрати бюджету) і приймаються lІісля 

15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше 1І0чатку 

бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України не заперечує щодо lIРИЙНЯТГЯ нроекту 

закону. 
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Головнс науково-скспсртнс управління Апарату Всрховної Рад" УкраїНІ! 

П!!словлює ряд зауважснь ! вважає, що за рсзультатами ро'згляду в ІІСРІІ[()МУ 

'ІІПШ!ІІ! заКOfЮllРОСКТ )\Оllільно відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону України про внсссння змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення порядку здійснення ЄДИНИМ джсрслом вла)lИ 

в Україні (народом) права володіти, користуватися та розпоряджатися ВОДНІІМІІ 

об'єктами, у тому числі замкненими природними водоймами (рсєстр. N~ 23f,X 
(доонрац.) ВІД 16.04.2013), lІоданий народним депутатом У кра'I'Н 11 
Міщенком с.г., має ВІIJIИВ на показники бюджету (може призвссти до 

збільшення видатків місцевих бюджетів). 

У разі !lрIlЙЮПТЯ відповідного закону до 15 ЛІІПНЯ 2013 року він ~IaЄ 

вводитися в дію нс ранішс І січня 2014 року, а ІІіеля 15 Лl1!!НЯ 20 І 3 року - ІІС 

раніше І січня 2015 року (або І січня наСТУІІНОГО за ЦИМ року залежно ві)\ часу 

"рийняпя закону). 

2. Цс рішсння надіслати Комітету Всрховної РаДІ! України з питань 

111дГОТОВКlI та IЮllереднього розгляду законопроекту є Комітст з lІитань 

державнОІ'О будівництва та місцевого самоврядування. 

1.2.8. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про нроект Закону УкраїН11 про внссення зміни до Закону 

України «Про Митний тариф УкраїНІ!» (щодо встановлсння ставок ВВIЗНОI'O 

мита на рівні 0% ІІа деякі товарні катсгорії) (рсєстр. N~ 2773 ві!\ 10.04.2013 J, 
IlОдаНlllі lІаРО)l1l111\1 і\спутатом України Кіllахом А.К, 

Відмітили: 

віJ\lюві)lалыІмM за РОЗГJІЯД заКОНОIlРОСКТУ є Комітст "\ IІIIЛIllЬ IІ(щаткової 

та митної політики. 

ЗаКОНОllроектом ІІРОПОНУЄТЬСЯ встановити нульові ставки ВВІЗНОІ'О Мlпа 

на ряд товарів товаРIІОЇ позиції 8607 УКТ ЗЕД (чаСТIІНIІ до заJllЗНllЧllІlХ 

локомот"вів або моторних вагонів трамваю або рухомого складу) замість 

діЮЧIІХ щодо них ставок ввізного мита в розмірі І О відсотків. 

Слід відмітити, 11\0 ставку ввізного м"та на рівні 1 О'Уо на зазначсні ВІІДІІ 

товарів з мстою підвищення ефективності економіки країни та захисту іllтсрссів 

lІаціональних виробників запроваджено з О 1,0 1.20 13 Законом УкраїНІІ 

від 011.11.20 12 N~ 5476 «Про внссення змін до Закону України «Про МИТНИЙ 
тариф України» щодо приведення ставок ввізного Мl1та у відповідність з 

критсріями сот». Отже, відповідні положення цього Закону враховувалися IІрll 

розрахунках показників доходів Дсржавного бюджету України ІІа 2013 рік, 

а відтак запровадження нульової стаВКIІ мита може ВІІЛИНУТИ на ЗМСІІШСІНІЯ 

доходної частини бюджету. 

Однак, автором законопроекту не надано ПРОllозицій змін ііа 

законодав'IИХ актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або ДЖСj1СJI 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Це 

не відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України 
та частини третьої етапі 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНlI. 
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Законопроектом передбачається набрання чинності відповідного закону з 

ДНЯ, настушІОГО за днем ЙОГО ОIlублікування. Це суперечить ВlІмогам чаСТИНIІ 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України (щодо терміну набрання 

ЧlІнності законів України, які мають ВІІЛИВ на показники бюджету), 

ІІідпункту 4.1.9 ІІУНКТУ 4.1 і ІІУНКТУ 4.5 статті 4 Податкового кодсксу України та 
частини другої стапі 2 Закону України «Про МИТНИЙ тариф України» (ЗI'ідно з 
якою, закони з питань встановлення нових або заміни діючих ставок ввізного 

мита набирають чинності не раніще, ніж з дати початку нового бюджетного 

IІсріоду). 

За інформацією Міністерства фінансів України, у 2012 році до УкраїН11 
було ввезено 56 тис. т. вагонобудівної IІродукції товарної IЮЗlщїі 

8607 УКТ ЗЕД на заГaJlЬНУ суму 2.798 млн гривень. З 01.01.20 ІЗ на За1начсні 
товари встановлено ставку ввізного мита на рівні 10% і СlIJlаЧСl10 блlІЗЬКО 

19 МЛН грн ввізного мита. Отжс, за умови збереження в 20 ІЗ році обснів 

ввезсння продукції на рівні минулого року, ІІрогнозні надходжсння від СlIJraти 

ввізного мита на такі товари у 1І0ТОЧНОМУ бюджстному році можуть стаНОВИТІІ 

блlІЗЬКО 217 млн гривень. 
Поряд з цим, Міністерство фінансів України зазначає, що lІорівняно з 

1 кваРТаІlОМ 2012 року обсяги ввезення зазначеного асортименту вагонобудівної 
IІродукції в І кварталі 20 ІЗ року ЗНИЗИЛОСЯ більше ніж в два рази. Надходження 
до бюджету від СІІлати ввізного мита на вказані товари за умови збережсння 

такої тенденції можуть ЗНlІЗитися приблизно ДО І ОО млн гривень. 

Таким чином, у разі реалізації ІIОJlОжень заКОНОIlроекту, втрати бlOJ(жету 

у поточному періоді можуть скласти від 80 ШІН грн (у Ра1і збережсння 

тенденції зниження обсягів ввезення ІІродукції зафіксованої в І квартані 

20 ІЗ року порівняно з І кварталом 2012 року) до 160 млн грн (за УМОВІІ 

збереження обсягів ввезення І1родукції на рівні минулого року). 

ЗаГaJЮМ Міністсрство фінансів України вважає, що рівень стаВКlІ МlІта на 

такі товари має встановлюватися з урахуванням потснціЙШIХ ~IОЖJIl!Востсіі 

вітчизняної промисловості та має стимулювати створення і РОЗВІІТОК 

вітчизняного виробництва нсобхідного обладнання та КОМШІСКТУЮЧИХ, а відтак 

"рийняття законопроекту не lІідтримує. 

Головне haYKOBO-СКСІІеРТlІе Уllравління Аllарату Верховної РаДIІ YKpaїНlI 

ВІІСЛОВЛЮЄ зауваження до заКОНОIlроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внссення зміни до Закону УкраїНIІ 

«Про Митний тариф УкраїНІ!» (щодо встановлення ставок ввіЗНОl'О МlІта на 

рівні 0% на дсякі товарні катсгорії) (рсєстр. N~ 277З від І 0.04.20 ІЗ), І\ОЩIНllіі 

народним деllутатом У країНIІ Кінахом А.К., матимс ВШІІ!В на IIОКа3НIIКlI 

бюджету (призведе до змсншення надходжень ввізного мита до державного 

бюджету). 

У разі приііняпя відновіДНОГ0 закону ДО 15 ЛИІІІІЯ 20 ІЗ року він має 

ВВОДІПІІСЯ в дію НС раніше І січня 2014 року, а lІісля 15 JIIIIIIIH 20 ІЗ року - ІІС 

р;:шіше І січня 2015 року (а60 І січнн наСТУ"IІОГО за ЦІШ року залсжно від часу 

IІРllіішптя закону). 
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2. Це РІшення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та МИТНОЇ політики. 

1.2.9. СЛУХАЛИ: 
Інформацію "ро llроект 

Податкового кодексу України 

бюджетного відшкодування 

(реєстр. Н2 2853 від 18.04.2013) 
Негой Ф.Ф. 

Відмітили: 

Закону У країни про внесення ЗМІНИ дО 

щодо права на отримання авто~штичного 

молокопереробними IlіДПРИЄl\Іствами 

поданий народним деllУ1атом України 

ВіДlювіДaJІЬЮІМ за розгляд законопроекту є Комітет з IIIlТallb 1l0даткової 

та митної llолітики. 

ЗаКОНОllроектом "ро"онується доповюlТИ стаТІЮ 200 ПодаТКОВОI'О 

кодексу України новим піДllУНКТОМ, яким иереl(бачаf"ТЬСЯ заllроваДIІПI 

безумовне автоматичне бюджетне відшкодування lюдатку на додану вартість 

для МОЛОКОllереробних lІіДllРИЄМСТВ, які здійснюють 01lераuії з 1І0стачання 

власної виробленої молочної продукції. Крім того, заllРОllонована норма 

передбачає бюджетне відшкодування для зазначених сілы�осІІвllробниківB без 

дотримання переліку критеріїв, яким одночасно повинен відповідаПI IlJШТlIllК 

1І0датку для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування. 

Слід відмітити, що скорочення терміну бюджетного відшкодуваllНЯ 

податку на додану вартість, внаслідок реaJlізації такої законодавчої ініціаЛIВII, 

призведе до зменшення надходжень податку на додану варТІСТЬ до державного 

бюджету, на що також звертає увагу у своєму висновку Міністерство фінансів 

України. Однак, автором законопроекту не надано фінансово-економічних 

розрахунків та "ропозицlИ змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збaJшнсованості бюджету. Це не віДllовідає вимогам частини 

lІершої стал' і 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статгі 91 
Регламснту Верховної Ради України. При цьому, відсутнісТ\> У НОЯСНЮВaJlьній 

заllисці до llроекту закону фінансово-скономіЧНIІХ розрахунків та те, що 

заllровадження змін СТОСУЄТЬСЯ окремих суб'єктів ГОСllодарювання llС дає 

можливості здійснити вартісну величину ВІlJlИВУ на ІюказНlIКИ бюджету. 

Передбачається заКОНОllРОСКТОМ набрання чинності віДlювіДlIOI'О закону з 

дня, настушІОГО за днем його Оllублікування, це су"еречить ВИМОІ'ам частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України щодо терміну набрання ЧllННОСlі 
законів України, які мають ВllЛlIR на llоказники бюджету, 

Слід зауважити, що відповідно до пункту 1 ІІідрозділу 2 РОЗllілу ХХ 

«Перехідні lюложення» Податкового кодексу тимчасово до І січня 2015 року 
заllроваджено особливий механізм Сllлати llодатку ІІа додану вартість 

llереробними піДllриємствами, а також передбачене відшкодування ЦЬОІ'О 

податку еКСІюртерам моло'IНОЇ IІродукції. ВіДІІовідно )(0 lІіДIlУНКТУ 5 ЦЬОГО 
"ункту llерсробне llіДllРНЄМСТВО за llостачання продукції у МИПЮ~ІУ реЖlші 

еКСllOРТУ ЩІЄ IlраlЮ на відшкодування з бюджету llодатку ІІа додану вартісп, у 
заГaJlhllОМУ 1І0РЯJ\КУ. Тобто, ВИХОДЯ'l1l з НОРМ Кодексу, Ilраво Ііа бюджетне 
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віДШКО;'УВalIНЯ ІЮЩІТКУ ІІа додану вартість МОЛОКОllсрсробllі lІіДПРlІємства 

мають Jlllllle у Вllпадку 11Оста'laНlIЯ власної вироблсної IІРОJ\УКl\ії за мсжі МIIТIIОЇ 

ТСРlІторії України. 

ВОДIІО'IaС, відповідно до пункту 200.19 статті 200 Кожксу право на 
автоматичнс бюджеТllе відшкодування lІодатку ІІа ДOjЩНУ варТІСТЬ маюп. 

платники податку, які одночасно віДІІовідають персліку критеріїв, 

затверджених ЦИМ Кодексом. 

Вказаний перелік критеріїв, як зазначає Мінфін, має стимулюючу роль 

ДЛЯ підприємств та встановлює рівні права для всіх платниКІВ ІІодатку ІІа 

додану вартість, які мають право на таке відшкодування, і f ваЖЛИВIІМ у 

взаємовіДНОСlІнах між державою та плаТНlІками 1І0датку. Водночас, створення 

більш префереНllіЙНIІХ умов для платників податків з урахуванням їх галузсвої 

спенифіки Прll ОТРlІманні ними бюджстного відшкодування 1І0датку на додану 

вартість призведе до порушення ОСНОВІІІІХ ПРИlІl\llllів, на яких грунтується 

податковс законодавство України. 

ЗaJ'3JЮМ Міністсрства фінансів УкраїНІ! нс IІIДТрИМУЄ прийняття 

законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Ilроект Закону України про внсссння зміни до IlодаТКОВОI"О кодексу 

УкраїНІ! lІюДО права на отримання автомаПl'lНОГО БЮJ\ЖСТНОГО віJ\шкодування 

молокопсрероБНIІМИ lІіДПРlІємствами (рсєстр. N~ 285З від І х.о4.20 ІЗ) IIОДШlllіі 

наРОЩI\ІМ дспутатом України Негой Ф.Ф., матимс ІІІІJIIІВ на [юка,НИКIІ БЮJ\ЖСТУ 

(lІризведс до змсншсння надходжснь податку на лодаllУ вартість до дсржаВНОIО 

бюджсту). 

У ра,і "рийняття відповідного закону ло 15 JIIІПІІЯ 2013 року віll має 

ВВОДІІТИСЯ в лію ІІС ранішс 1 січня 2014 року, а ІІісля 15 JIIІІІНЯ 2013 року - нс 

раніше 1 січня 2015 року (або І січня наСТУlll101'О за цим року ,алсжно від часу 

ПРИЙІІЯТГЯ закону). 

2. Цс рішеНIІЯ надіслати Комітсту Верховної РаДIІ УкраїНІ! , [11!Тань 

податкової та МІННОЇ політики. 

1.2.10. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону УкраїНIІ про внесення змін до Закону 

України «Про дсржавну допомогу сім'ям з дітьми» (ЩОДО rrоліllшення 

демографічної ситуанії в регіонах із високим рівнсм природного скорочення 

населення) (реєстр. N~ 286З від 18.04.20 ІЗ), поданий народним депутатом 

України Бобовим Г.Б. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розглялу законопроскту є 

Комітст з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та TypIl3~IY. 

ЗаКОНОllроектом, зокрема, ПРОІІОНУЄТЬСЯ: 

,/ доповнити Закон новою статтею 5-1, згідно з якою: 
• Кабінет Міністрів України на основі даНІІХ Держстату УкраїНIІ 

надає статус «регіон із ВИСОКИМ рівнем природного скорочення населення» ТІІМ 

аДМlІl1стративно-тсриторшльним одиницям, у яких коефіцієнт "Р"РОДНОГО 
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IІрl!рОСТУ (скорочсння) населення ІІа І ()()() осіб на 2()% МСlllllе ВІ)! 

зш'аJII,llОукраїНСЬКОI'О lюкаЗНllка; 

• Кабінст Міністрів УкраїНІ! ОДІ!Н раз на Трl! РОКІ! IІСРСI'ШI!(аі' 

статус таКI!Х регіонів; 
./ ДOlIOВНIIТИ статгю 12 Закону нормою 11\0)10 збільшсння на 2()% 

розміру допомоги при народженні дитини за умови фаКТИЧНОl'О "РОЖllвання 

отримувача допомоги в «регіоні з високим рівнем Прl!рОДНОГО скорочсння 

населення». 

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, всі регіони УкраїШI 

умовно IIОДlЛено на деКІлька груп. Перша група - регіОНl1 з Ilрl!рОСТОМ 

населення, друга - регіОНl1 зі скороченням населення, третя - PCГlOHII 11 
високим рівнем скорочення населення. До останньої групи ВІДНСССІЮ 

13 адміністративно-територіальних ОДИНИЦЬ, що !Ірактично становить ПОЛОВІІНУ 
території України. При ньому зазначається, шо заКОН()[Іроект розроБJIСIЮ '3 
метою IIОДOJJaННЯ реl'іонального дисбалансу в дсмографічнііі Сlпуанії в Україні, 

шо дозволить запобігти ноя ві дспресивних територій. 

Як визначено у преамбулі до Закону України «Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми», ней Закон відповідно )(0 КОlІституції України встановлює 

гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімсй з дітьми ІІ!ЛЯХОМ 

надання державної грошової ДОIIOМОПI з урахуванням складу сім'ї, 'й доходів та 

віку )lітеЙ. Тому надання окремого статусу рсгіонам та його псрегляд нс С 

!Іредметом регулювання данОІ'О Закону. 

Зl'іДIІО із стютею 12 Закону допомога Прl! наРОJlжеll!lі ДІПІІНІІ 

нараховується виходячи з розміру ІІРОЖІПКОВОГО MiHIМY~IY )lЛЯ ДlТсіі ІІІКОМ ло 

шести рОКІВ, установленого на день народжсння ДlIТIIНI!. 

ДОlІомога при народжснні ДlНI!НИ на)(аСТЬСЯ у сумі, краПІ ііі :ю РО'шірам 

прожиткового мінімуму, - на І!ершу JIIIТllllY; кратній б() РО1мір,щ IlрОЖIПКОIЮIО 

мінімуму, - на другу дитину; кратній 12() розмірам "РОЖІПКОВОГО мінімуму, -
на трстю І кожну настунну дитину. 

Відповідно до підпункту «б» пункту 4 часТІШ!! першої статті R9 та 

частини першої статті 102 Бюджетного кодексу України ВllДатк!! на нщ\ання 
)\ОIIOМОI'И сім'ям З дітьми (ІЮ якої відноситься ДОlІомога при народжснні 

ДlПИIllI) проводяться з місцевих бюджетів за рахунок субвенціїI з державного 

бюджету місцевим бюджетам ІІа здійснення державних програм СОllіаJII,rЮI'О 

захисту. 

Збільшення на 20% розміру допомоги при народженні ДИТlIНI1 потребує 
додаткових видатків з державного бюджету. 

Крім того, статтею 3 Закону місцевим органам виконавчої влади, органам 
міСІІевого самоврядування, підприємствам, установам, організаllіям та 

об'ЄДllанням громадян за рахунок власних коштів надано право встановлюваТIІ 

доплати до державної ДОIIОМОГИ сім'ям з дітьми, шо дозволяє органам 

місцевого самоврядування при формуванні відповідних міСІІевих бюджстів 

передбачати додаткоВІ видатки на зазначену мету. Тому ПРИЙІІЯТГЯ 

законопроекту може також мати вплив на видаткову частину тих MIClleВlIX 

бюджетів, за рахунок яких проводяться такі доплати. 
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Однак, в порушення вимог частини першої статті 27 Бюджетного кодексу 
та частини третьої CTaгГl 91 Регламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не надано пропозицій шодо додаткових джерел проведення 

таких видатків з державного та місцевих бюджетів для досягнення 

збалансованості бюджетів. 
Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекТІ, НС 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу, якою передбачено, що 
закони України або Їх окремі положення, які ВlІливають на 1І0казникн бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують Вlпрати бюджету) і 

приймаються після 15 липня року, що вередує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджеТНОI'О веріоду, що настає за плановим. 

Слід зазначити, шо реалізація ІІоложень заКОНОIlроекту може покращити в 

окремих адміністративно-територіальних ОДИНІІЦЯХ статистичні показники 

народжуваності, проте не створює стимули для реального збільшення 

населення в «регіонах із високим рівнем природного скорочення населсння», 

оскільки для отримання допомоги при народженні дитини у збільшених 

розмірах достатньо проживати в такому регіоні від 24 до 72 місяців (ІІРОТЯГОМ 
яких виплачується цсй вид Допомоги). 

Міністерство фінансів України вважає ІІРИЙНЯТТЯ заКОIІОІІрОСКТУ 

недоцільним і зазначає, що обсяг додаткових видатків на ВИІІлату ДОIlОМОГИ при 

народженні дитини неможливо СlІрОПlOзувати з ІІРИЙНЯТНОЮ точністю за 

відсутності показників для обрахунку віДlІовідних ІІOJІОЖСНЬ законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України IІрО внессння змІН до Закону УкраїНІ! 

«Про державну Допомогу сім'ям з дітьми» (щодо ІІоліПШСНIІЯ демографічної 

ситуації в регіонах із високим рівнем природнOl'О скорочсння населсння) 

(реєстр. N!! 2863 від 18.04.2013), ІІоданий народним депутатом України 

Бобовим г.Б., має ВПЛИВ на показники бюджету, збільшуючи видаткову частину 

дсржавного і місцевих бюджетів. 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 

вводитися в дію нс раніше 1 січня 2014 року, а після 15 ЛИIlНЯ 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня lІаСТУI/НОГО за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІитань сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму. 

1.2.11. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про I�poek-г Закону України "ро внесення змін ло Закону 

України «Про Загальнодсржавну цільову ��pOI-раму захисту насслсння 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та ІІРИРОДНОГО характеру на 

2013-2017 роки» (щодо внссення змін до Загаш,ної цільової ІІрограми захисту 
I!аССЛСI/IІЯ) (реєстр. N!! 2759 від 09.04.2013), IIОДalllІЙ lІаРОДIІИl\1 jICIlYIaTOl\1 

України Неl'ОЄМ Ф.Ф. 
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8ідміТНJIН: 

Головним з підготовки та [lОlІередньо['о розгляду заКОНОllроекту є 

Комітет з [[итань екологічної політики, [[риродокористуваlll[Я та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Зміни, що пропонуються до розділу ІІІ ЗаГaJ[ьнодержавної цільової 

нрограми захисту населення і територій від наД3Вllчаііних ситуаЦlИ 

техногенного та [[ри родного характеру, стосуються «формування цілісної 

системи ІНженерного захисту територій, населених [[УНКТlв 

сільськогосподарських угідь від підтоплення та шкідливої дії вод на території 

населених пунктів Херсонської області», Зокрема, ВlІЗначено здіііСНI!ТИ 

ко]\[[rлекс робіт шодо будівництва каналізаЦlІlІlІІХ мереж та 

берегоукріШIЮВaJlЬНИХ споруд на відповідній території, берегоукріплення 

Чорного та Азовського морів, захисту від шкідливої дії вод та від І!ідтоплення 

ТОЩО. 

Згідно з пояснювальною запискою на реaJІізацію заl!рОІlОlІованих заходів 
орієнтовно передбачається спрямувати 315,3 млн гривень, у тому числі за 

рахунок державного бюджету 264,6 млн гривень, місцевого бюджету 

51,8 млн гривень, інших не заборонених законом джерел - 5,0 млн ['ривень. При 
цьому обсяг фінансування завдань і заходів Програми УТОЧШОЄТІ,СЯ щороку [[ід 

час складання проектів державного та місцевих бюджетів ІІа від[[овідниіі рік. 

Однак, ВСУl!ереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради У країни та 
ста'ггі 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обrрунтувань до заКОНОllроекту (включаЮЧIІ 

відповідні розрахунки) та ПРО[lОзицііі змін до законодавчих актів УкраїНІ! ЩОДО 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збaJшнсованості бюджету. 

Крім того, термін набрання ЧИllllOсті законом, визначений у 

заКОНОІlроекті, не від[[овідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу, якою 
передбачено, що закони України або їх окремі положення, які ВIІJIIlвають на 

[lОказники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються після 15 лИlIНЯ року, ЩО передує плановому, 
вводяться в дію не раніше [[очатку бюджетного [[сріоду, ЩО настає за 11JШНОВIІМ. 

Міністерство фінансів України не [[іДТРIІМУЄ законо[[роскт та ВИСJІОВJІЮЄ 

зауваження щодо визначення замовника І Ірограми, зазначаючи, що ЗІ'ідно із 

Положенням [[ро Державну службу України з надзвичаЙН1lХ ситуацііі, 

затвердженим Указом Президента України від 16.01.2013 за N~ 2012013, 
функцій ЩОДО захисту територій від шкідливої дії вод для Служби не 

І!ередбачено. При цьому зауважує, що Законом України від 24.05.2012 
N2 4836-ІV затверджено Загальнодержавну цільову [[рОІ'раму розвитку водноl'O 
І'ос[[одарства та екологічного оздоровлеllНЯ басейну р. Дні[[ра на 11еріод до 

2021 року, одним із напрямів використання коштів якої визначено здійснення 
заходів із захисту сільських населених пунктів і сіЛЬСI,КОІ'ОСllOдарських угідь 

від шкідливої дії вод. 

Головне науково-експертне у[[равліНIІЯ А[[арату I3срховної PaДlI Українн 

у своєму ІН/СНОВКУ звсртає УВШ'У, згідно із Законом УкраїНIІ «Про IІсржаВllі 
цільові IIРОІ'раМIJ» IІропозиції щодо внссення змін до лсржавної цільової 
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ПРОІ'раМIІ ІЮ)!3Є віДІІовідний державний заМОВНIІК ПРОІ'раМІI. ВідІlОвіщю ЛО 

пункту 3 ПаСІЮРТУ Програми (Лодаток І до ПРОІl1аМIІ) лсржаВНIІМ ~а~IОВІІIІКОМ 

Програми ВlІЗначсно Міністсрство надзвичаЙНIІХ СlІтуаНll1 УкrаїНIІ. На 

сьогоднішній дснь правонаступником зазначеного Міністерства с ЛсржаВІІа 

служба України з надзвичаЙІІИХ ситуаній, положення ІІрО яку заТВСРДЖСІІО 

Указом Прсзидснта України від 16.0 1.2013 N~ 20. Пропозиції дсржаВНОІО 

замовника Програми мають розглянути та погодити вілповідні НСНТРШlьні 

органи виконавчої влади, визначені цим Законом. Лише після нього ВСРХОВНОЮ 

Радою України Ilриймається рішення про внесення змін до лержавної нільової 

програми. Таким чином, унравління вважає, що поданий законопроект не можс 

буги нрийнятий В норядку, ВlІЗначеному для звичайних закононросктів. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону УкраїНIІ про внесення змін )10 Закону України 

«Про 3аГШlbllOдержавну цільову програму захисту населення і територііі ві)( 

наДЗВИLlайних ситу3lНИ техногенного та природного характсру на 

2013-2017 POКlI» (ШОДО внессння змін до Загальної цільової ПРОІ'раМIІ 'ШХI1СТУ 
населення) (реєстр. N~ 2759 від 09.04.2013), ноданий народним денугатом 

України Негоєм Ф.Ф., має ВПЛИВ на показники бюджсту (нrизвсдс до 

збіJ!ЬШСННЯ видатків державного та місцевих бюджстів). 

У pa'ji прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року віІІ має 

вводитися в дію нс rанішс І січня 2014 року, а після 15 JllIІIНЯ 2() 13 року - нс 

раніше І січня 2() 15 року (або 1 січня наступного за цим року залсжно від часу 
"РИЙНЯТГЯ закону). 

2. І{с рішсння наліслати Комітету Верховної Ради України з IІІпань 

еКОЛОІ'ічної lIОЛПИКИ, нриродокористування та JIlквіданії наСJlЩКІВ 

ЧоrноБИJII,СЬКОЇ катастрофи. 

1.2.12. СЛУХАЛИ: 
IнФоrмацію HrO нроскт Закону України про внссеНІІЯ змін до Закону 

Укrаїни «ПrО заГШlЬНУ сеrедню освіту» (стосовно мінімалы�oїї кількості учнів у 

класах заГШlьноосвітніх наВЧШlЬНИХ закладів, розташованих у СIЛЬСI,кій 

місцевості),(реєстр. N'!2768 від 09.04.2013), поданий наРОДllІІ1\1 ДСІІугатом 

України Журавським Н.с. 

Відмітили: 

Головним з ПІДготовки та попереднього розгляду заКОНОІІроекту є 

Комітст з lІитань науки і освіти. 

У законопроскті пропонується шляхом внесення змін ЛО статті 14 Закону 
України «Про загальну середню освіту» зменшити lІоказник мінімальної 

наповнюваності класів у загальноосвітніх навчальних закладах, розтаIIlованих у 

селах, селищах, з п'яти до трьох учнів. 

Реалізація заКОНОlIроекту матиме наслідком збільшсння видатків міснеВIІХ 

бюджетів на загальну середню освіту для утримання додаткових класів та 

додаткової чисельності педагогічних працівників. ЗважаЮЧIІ, шо такі видатки є 

складовою видатків, шо враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 

трансфертів, ниникне необхідність у збільшенні обсягів міжбюджетних 
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трансфертів, зокрема, дотації вирівнювання, що в свою чергу потреfiУВ,ПШlе 

вишукання додаткового ресурсу у державному бюджеті. 

ВСУIlереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної РаJIИ УкраїНIІ та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціаТIІВИ не 
надано фінансово-економічних об1"рунтувань до законопроекту (включаЮЧIІ 

відповідні розрахунки) та ПРOlюзицій змін до законодавчих актів України шодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень БЮJIжету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності законом, визначений у законопроекті, не 

відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу УкраїНІІ, якою 

передбачено, що закони України або їх окремі положення, які ВllJlивають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються lІісля 15 ЛИІІНЯ року, що передує план()вому, 
вводяться в дію не раніше lIочатку бюджетного періоду, шо настає за ШlаНОI\ІЩ. 

Головне науково-експертне УIlравління Апарату Верховної PaДlI УкраїНIІ 

у своєму висновку зазначає, що порушене у законопроекті питання реl'УЛЮЄТЬСЯ 

законопроектом про внесення змін до Закону України «Про загальну сереJIНЮ 

освіту» щодо НШlOвнюваносТl класів та реорганізації загаЛЬНООСВІТНІХ 

навчальних закладів за реєстраційним N~ 0906 від 12.12.2012, ухваленим у 

першому ЧlІтанні. На підставі ПостаНОВIІ Верховної Ради УкраїНIІ від 2 квітня 
2013 року N~ 158 він включеНІІІ! до І10рЯДКУ денного другої сесії ВерхоВlЮЇ 

Ради України сьомого скликання. Враховуючи наведене, Уllравління вважає, ШО 

проект закону про внесення змін до Закону України «Про ЗШ'альну середню 

освіту» (стосовно мінімальної кількості учнів у класах загальноосвітНІХ 

навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості) (реєстр. N~ 2768) 
втратив свою актуальність. 

Міністерство фінансів України вважає прийняття законопроекту про 

внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» (стосовно 

мінімальної кількості учнів у класах загальноосвітніх навчаЛЬНIІХ заклаДІВ, 

розташованих у сільській місцевості) недоцільним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїНIІ про внесення змін до Закону YKpaїНl! 

«Про загальну середню освіту» (стосовно мінімальної кількості учнів у класах 

загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у сільськііі місцевості) 

(реєстр. N22768 від 04.04.2013), поданий народним депутатом УкраїНІ! 

Журавським в.с., матиме вплив на показники бюджету (призведе до 

збільшення видатків державного та місцевих бюджетів), і у разі прийняття 

відповідного закону до 15 липня 2013 року він має ВВОДlпися в дію не раніше 
1 січня 2014 року, а після 15 ЛИІШЯ 2() 13 року - не раніше 1 січня 2015 року (апо 
1 січня наступного за ЦИМ року залежно від часу прийняття закону). 

2. Це рішення наліслатн Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з fIIlТШll, наУКIІ 
1 освІТИ. 
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1.2.13. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України IІрО внесення змін до Закону 

України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населсння і 

тсриторій від надзвичайних ситуацій техногенного та ІІРИРОДНОГО характсру на 

2013-2017 роки» (щодо ІІРОТИЗСУВНОГО захисту 

Дніпропетровська) (реєстр. И2 28 І 4 ВІД І 6.04.20 І 3), 
дспутатом України Ступаком 1.1. 

Відмітили: 

тсриторії МІста 

поданий народним 

Головним з lІідготовки та ІІОІІсреднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи. 

У законопроекті передбачається ДОІ\ОВНИПl Загальнодсржавну цільову 

програму захисту населення і теРИТОРІИ від надзвичайних ситуаЦlИ 

техногенного та природного характсру на 20 І 3-20 І 7 роки (далі - Програма) 

НОВИМИ заходами щодо "ротизсувного захисту території міста 

Днінропетровська (Додаток 2 до Програми) та змінити орієнтовний обсяг 

фінансування завдань і заходів ПрOl"рами (Додаток І до Програми). 

Згідно із пояснювальною заІІИСКОЮ на заБСЗІІсчення заІІРОІІонованих 

заходів ПРОІІОНУЄТЬСЯ упродовж 2014-2017 років СlIрямувати КОШТІ! у сумі 

132,8 млн гривень, у тому числі за рахунок дсржавного бюджету 

118,8 млн гривень, місцевого бюджету - 14,0 млн гривснь. 
Таким чином, рсаЛlзаЦlЯ І\Оложень заКОНОІІРОСКТУ не Вlшиває на 

виконання Закону ІІрО державний бюджет у поточному році, алс ІІотребуватимс 

додаткових бюджетних коштів у 20 І 4-20 17 роках. 
При цьому, всуперсч вимогам стапі 91 Регламенту Верховної РаДl1 

України та стапі 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої 

ініціативи не надано фінансово-економічних обгрунтувань до заКОНОІІРОСКТУ 

(включаючи відповідні розрахунки) та ІІропозиній змін до законодавчих актів 

України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 

надходжень бюджету для досягнсння збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України не ІІіДТРIІМУЄ заКОНОІІРОСКТ та ВИСJ\оВЛЮЄ 

зауваження щодо визначсння замовника I1рограми, зазначаючи, що згідно із 

Положенням про Дсржавну службу України з надзвичайних ситуацііі, 

затвердженим У казом Прсзидента У кра'іни від І 6.0 І .20 І 3 за И2 20/20 І 3, 
функцій щодо протизсувного захисту тсриторій для Служби нс ІІередбачено. 

Головне Haykobo-еКСІІертне УІІравління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку звсртає увагу, що згідно із Законом Укра'іни «l1ро дсржавні 

цільові нрограми» КЛЮЧОВИМИ ІІовноважсннями у сфсрі розроБJlення, 

затвердження та виконання державних цільових IІрограм наділений Кабінет 

Міністрів Укра'іни, та вважає РОЗІЛЯД закононроскту 1\0 СУП заНРОlІонованих 
. . 

ЗМІН недоЦІЛЬНИМ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України IІрО ВІІСССННЯ З~lін ЩJ Закону УКР,йllll 

«l1ро Загальнодержавну цільову "ІЮI"раму захисту насслеllllЯ і ТСРllторііі ВІ)\ 

25 



надзвичайних ситуацій техногенного та IІрИрОДНОГО характеру на 2013-2017 
роки» (ЩОДО "ротизсувного захисту території міста ДніllРОlІстровська) 

(реєстр. N~ 2814 від 16.04.2013), поданий народним деllутатом України 

Ступаком 1.1., має вплив на показники бюджету (призведе до збільшення 

видатків державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 ЛІНІНЯ 2013 року він має 

вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а піС]IЯ 15 JIIНІНЯ 2013 року оо не 

раніше І січня 2015 року (або І січня наСТУІІНОГО за цим року залсжно від часу 

ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітсту Верховної Ради УкраїНIІ з Інпань 

екологічної політики, природокористування та JIlКВlДації наслІДКІВ 

Чорнобильської катастрофи. 

1.2.14. СЛУХАЛИ: 
Інформацію !ІрО проект Закону України IІрО внсссння змін до Закону 

України «Про державну ДОІІОМОГУ сім'ям з дітьми» (щодо збільшсння 

соціальних гарантій при виплаТІ ДОIIОМОГИ при народжеННІ ДІПІІНИ) 

(рсєстр. N~ 2763 ВІД 09.04.2013), lІодаНIІЙ народним дснугатом УкраїНІ! 

Ляшком О.В. 

8ідмітили: 

Головним з опрацювання заКОНОIlРОСКТУ є Комітст з шпань СІМ'Ї, 

молодіжної політики, СIIОрТУ та туризму. 

ЗаКОНОIIРОСКТОМ пропонується нараховувати та ВllllJl3чувати ДОІІОМОГУ 

IlрИ народжснні дитини виходячи з розміру ІІРОЖИТКОВОГО ~liHiMYMY для дітеіl 

віком до шести років, встановленого на момент здійснсння ВИflJlат ДОIЮМОГlI. 

Слід зазначити, що на сьогодні ДОlIомога IІрИ народжснні дllТlllІІ1 

нараховується одноразово у сумі, кратній: 30 розмірам "РОЖІІТКОВОГО мінімуму, -
на нсршу дитину; 60 розмірам "рожиткового мінімуму - на другу ДIПIlIlУ; 

120 розмірам прожиткового мінімуму - на трстю і кожну lІаСТУ"IlУ JlIITIIHY, 
ВИХОДЯЧІІ з розміру "рожиткового МІНІМУМУ дЛЯ дітеіі віком до ШССТlI років, 

установленого на день народження дитини. З огляду на зна'IІІIІЙ розмір цієї 

ДOfЮМОГИ, її виплата здійснюється рівними чаСТlІнами "ротягом lІевнОІ"О псріОJlУ 

часу. Крім того, відповідно до статті 12 Закону України «Про JlCржавну ДОІІОМОГУ 
сім'ям з дітьми» ДОlІомога при народженні дитини IІризначається за умови, 

якщо звсрнення за її нризначенням надійшло не lІіЗllішс дванадцяти місяців з дня 

народжсння дитини. 

За еКСllертним висновком Міністерства фінансів У країIІИ нриііняття 

заКОНОllроекту є недоцільним, ВІІХОДЯЧИ з того, що у разі внеССIІНЯ 

заllРОlІонованих законопроектом змін, з метою одержання ДOlЮМОГlI у більшому 

розмірі сім 'ї звертатимуться за ДОflОМОІ'ОЮ в IІсріод, на який ВlІЗначено 

найвищий розмір прожиткового мінімуму (на сьогодні більшість одержувачів 

звсртаються за призначенням цієї JlOllOMorl! "РОТЯІ"ОМ ІІСРІІJIIХ кількох 

МІСЯЦІВ ІІІСЛЯ народження ДІПІІІШ). !1РIІ ЦЬO~IY ВIІIІ]lаЛ1 ДОIЮ~ЮГlI 

здіііснювалшсться за вссь перІОД з МОМСНТУ наРО)!)КСНIІЯ 1[111111111 дО MO~ICHTY 
3ВСІШСННЯ, тобто маіlЖС за 12 МІСЯЦІВ, що у зв'язку з 'JІЮСТaJIНЯ~1 ВСJIIІ'ІІІІІІІ 
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"рожиткового мінімуму протягом цього періоду, [lОтреБУВ[Пlше ВІ!ШУКПННЯ 

додаТКОВIІХ ресурсів ДЛЯ ВIIlIJlППI ДОПОМОГІІ, обсяг ЯКІІХ lІеМОЖJIIШО 

снропю,уваПI , прийнятною ТОЧllістlО, оскільки відсугні IІОКП1НІІКІІ )lJlЯ обрахунку 
ЗПКОІlОдпвчої ПРОIIOЗlщії. 

ЗазначеIlе можс нризвссти до надмірного навантпження нп БН)J(жет в 

окремі місяці, що унеможливить дотримання принципів збалансованості та 

ефсктивності бюджетної системи, визначених Бюджетним кодсксом Укрпїни. 

Така ситуація, може призвести до виникнення заборгованості з Вllllлати 

ДОПОМОГИ через неможливість забезпечити потрсби на їі Вllllлату в І1евному 

місяці відповідно до фактичних надходжень бюджету. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Рпди УкраїНIІ та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом зпконодпв'IОЇ ініціаТИВIІ не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань до заКОНОIlроекту (ВКЛЮЧПЮЧІІ 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодаВЧIІХ актів УКРПЇНІІ шодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерен додаткових надходжеНh бюджсту 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не вілповідає 

частині третій статті 27 Бюджстного кодексу УкраїНІІ, якою псредбачено, шо 
заКОНIІ України або їх окремі положсння, які ВПЛlІвають на показНIІКИ бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витраТІ! бююкету) і 

НРllймаlOТЬСЯ після 15 J111І1НЯ року, що передує плановому, вводяп,ся в дію нс 

раніше початку бюджетного періоду, що настає за ПJІаНОВIІМ. 

Головне науково-скспсртне управління Апарату Верховної Рад" Укрпїн" 

вважас, 1110 за рсзультатами РОЗГJІЯДУ в І1ернюму ЧИТШІНІ ]ПКОІЮllроект ~lОже 

БУТIІ 11РИЙНЯТІІІІ за ОСНОВУ. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону УкраїНIІ про внссення змін до Закону УКРПЇНІІ 

«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (щодо збільшсння соніШlhНIІХ 

гпрантіі! І1рИ ВИ IJJ laті допомоги при народженні ДИТИНІІ) (реєстр. N~ 2763 
від 09.04.20 (3), поданий народним депутатом України Ляшком О.В., має ВНJlIIВ 
ІІа показники бюджсту (збільшує витрати бюджету). 

У Ра3і прийнятгя віДIlовідного ЗП кону до 15 ЛИПlНI 2013 року він ~IaЄ 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 JIИННЯ 2() 13 року - не 

ранішс 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від 'ІПСУ 
прийняття закону). 

2. Цс рішення надіслати Комітсту Верховної РаЛIІ УкраїНIІ з ІІІпаНІ, 

молодіжної ноліПIЮI, СllОрТУ та туризму. 

1.2.15. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внссення змін до 

законодавчих актів України (щодо дсржавних гарантій І1рацсвлаштування 

молоді) (реєстр. N~ 2778 від 11.04.2013), ноданий народним депутатом України 
Ляшком О.В. 
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Шдмітили: 

['оловним з опраlllовання законопроскту є Комітст з IІІlТаllЬ соціаль"ої 

політики та "раці. 

Законопроскто~, нропонується шляхом внссення змін до законів України 

«Про зайнятість IJaССЛСННЯ» та «Про снрияння соціаЛЬНОl\ІУ стаНОШIСННЮ та 

розвитку молоді в Україні»: 

- збільшити квоти робочих місць для громадян, шо мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню згідно частини першої статті 14 Закону 
України «Про зайнятість населення», з 5% до 30% середньооблікової 

чисельності штатних пранівників за поперсдній календарний рІК; 

- збільшити до трьох років (за чинною редакцією - протягом одного 

року) термін виплати роботодавцю, який працевлаштовує громадян віком від 

18 до 25 років, компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов 'язкове державне соціальнс страхування за відновідну особу за 

рахунок коштів Державного бюджету України; 

- збільшити розмір штрафу роботодавцю за кожну необгрунтовану 

протягом року відмову У працсвлаштуванні, громадян, зазначених у 

частині першій статті 14 Закону України «Про зайнятість насслсння», '3 

двократного до десятикратного розміру мінімальної заробітної плаТІІ, 

встановленої на момент виявлення порушсння; 

- встановити працездатній молоді пріоритетне порівняно з іншими 

категоріями громадян нраво на працю. 

За висновком Міністсрства фінансів України прийняття законопроскту є 

недоцільним та його рсалізація може IlрИЗВССТИ до додаТКОВIІХ видатків 

державного бюджету, які не можливо спрогнозувати з нриіінятною 

точністю, оскільки відсутні показники для обрахунку закононроскту. 

Крім того, не визначено джсрсл нокриття додаткових видатків, 

Зокрема, реалізація 1І0ложень законопроекту ШОДО компенсації 

роботодавцям фактичних витрат за працевлаштування громадян у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відновідну 

особу за місяць, за який він сплачениіі, потребуватиме вишукання додаткових 
бюджетних коштів. 

Всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань до законопроекту (включаючи 

відповідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України ІІ\ОДО 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджсту 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Водночас, підвишення квоти шодо працевлаштування громадян, шо 

мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, та збільшення у 5 разів 

штрафних санкцій за необгрунтовану протягом року відмову у 

працевлаштуванні може зумовити додаткові надходження до Фонду 

загальнообов 'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття від застосування таких штрафних санкцій. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не ВІДПОВІдає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодсксу України, якою псрсдбачсно, що 
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закони України або їх окремі положення, які внливають на показники бюджсту 

(зменшують надходжсння бюджету та/або збільшують ВІ,прати бюджсту) і 

приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Висновок Головного науково-експертного унравління Апарату Верховної 

Ради України на даний час не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до законодав'IИХ актів 

України (ЩОДО державних гарантій працевлаштування молоді) (реєстр. N!! 2778 
від 11.04.2013), поданий народним депутатом України Ляшком О.В., має ВНЛІІВ 
на показники бюджету (збільшує витрати бюджету, а також оносередковано 

надходжсння до Фонду загальнообов 'язкового дсржавного соціального 

страхування на ВИllадок безробітгя у разі виявлення порушснь законодавства 

нро зайнятість насслення). 

У разі прийнятгя відповідного закону до 15 линня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а lІісля 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залсжно від часу 
прийнятгя закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Всрховної Ради України з шпань 

соціальної політики та IIраці. 

1.2.16. СЛУХАЛИ: 
Інформацію "ро IIроект Закону України "ро ноліншення матеріального 

становища членів сімсй учасників бойових дій (рсєстр. N~ 2782 від 11.04.2(13), 
ноданий народними дспутатами України КуніЦШIІІМ с.В., Сушкевичем В.М. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет у Сllравах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалІДІВ. 

ЗаКОНОllроектом доручається Кабінету Міністрів України встановити з 

1 січня 2014 року щомісячну виплату грошової допомоги батькам, одному з 
1I0ДРУЖЖЯ, який не одружився вдруге, дітям, які с'Пши інвалідами до 

досягнення повноліття, військовослужбовців, партизанів, підпільників, які 

загинули (пропали безвісти) нід час участі у боііових діях в період Великої 

Вітчизняної війни та воєнних дій і конфліктів на території інших дсржав, з 

таким розрахунком, щоб розмір Їх пенсійної виплати (дсржавної соціальної 

ДОIlОМОГИ або щомісячного довічного грошового УГрlІмання, що ВИIIJJa'IУЮТЬСЯ 

замість пенсії) з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, ІІснсііі 

за особливі заслуги неред Україною, цільової грошової допомоги, сум 

індексації та інших доплат до lIенсій (державної соціальної ДОІЮМОГlI або 

щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії), 

встановлених законодавством, становив не менше 5000 гривень, а у разі 

загибелі (пронажі безвісти) зазнаЧСНIІХ осіб із 'шсла Героїв України, Героїв 

Радянського Союзу, НОВІІІІХ кав<шерів ордена СлаВІ!, пагороджеНIІХ чотирма і 

більше МСДaJlЯІШI «За відвагу» - нс мснше 10000 ГР"НСIll,. 
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Фінансування таких витрат llрОПОНУЄТЬСЯ здійснювати за рахунок коштів 

державного бюджету. 

За екснертним висновком Міністерства фінансів України нриіінятгя 

законопроекту є нсдоцільним, зазначивши, що у разі прийнятгя закононроскту 

щомісячна грошова допомога членам сімей військовослужбовців, нартизанів, 

підпільників, які загинули (пропали безвісти) під час участі у бойових діях в 

період Великої Вітчизняної війни та воєнних дій і конфліктів на тсриторії 

інших держав буде значно перевищувати виплати, які отримують інші пільгові 

категорії. Так, найменша пенсійна виплата інвалідам війни І І"РУІІІІ становить 

285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втраТІІЛlI нрацещатність, 

II груни - 255, ІІІ групи - 225, учасників бойових дій - 165 відсотків, що з 

І січня поточного року становить відповідно 2547,9 грн, 2279,7 І"РН, 2011,5 грн 
та 1475,1 гривснь. 

За 1ІОІІсрсдніми розрахунками Пенсійного фонду України рсалі'шція 

положень законопроекту потребуватиме додаткових видатків дсржавного 

бюджету у сумі 1.652,3 млн гривень на рік. 
Всупереч вимогам стапі 91 Регламенту Верховної Ради УкраїIІН та 

стапі 27 Бюджстного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціативи не 
надано фінансово-економічних обгрунтувань до заКОНОllроекту (включаючи 

відновідні розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів України щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джсрел додаткових надходжснь бюджсту 

для досягнення збалансованості бюджсту. 

Головне науково-екснертне унравління Апарату Верховної Ради УкраїНІІ 

вважає, що прийняпя законопроекту є недоціm,ним. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проскт Закону України про поліншення матеріального становища 

члснів сімей учасників бойових дій (реєстр. N!! 2782 від 11.04.2013), IlОданий 
народними депутатами України Куніциним с.В., Сушкевичсм В.М., має IIIIJIНB 

на показники бюджету (збільшує витрати бюджету). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 Л1шня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 лИlIНЯ 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залсжно ві)\ часу 
прийняття закону). 

2. Це рішсння надіслати Комітсту Верховної Радн України з IНlТань у 
.. .. 

справах lleHCIOHeplВ, ветеранІВ та ІНвалІДІВ. 

1.2.17. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проект Закону України IlрО внессння змін до Закону 

України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо ПРИВС)\СНІІЯ 13I111JIaT 
грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів іНВЮllД1В у відповідність до сучасних тарифів та ЦІН 

(рсєстр. N~ 2796 від 15.04.2013), lюдаШlіі народними деIlУта la~I11 УкраїНIІ 

Дубовим О.Ф., І ІаШIOВСЬКll1\І А.М. 
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Пїllмітили: 
Головним з опрпшовпння зпконопроскту Є Комітст У Сllrпвпх IICHCioIlCriB, 

BCTcraHIB та IJIBaJllДIB. 

Законопrоектом пrопонується внести змін" до стптті 2R Зпкону УкrПЇНІІ 
«ПrО rеабілітацію інвалідів 13 Україні», згідно з ЯКИМІ! ВІНІЛати і розміри 

І'РОШОВИХ компенсаUIИ на бснзин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на тrанспортне обслуговування інвалідів не можуть бути 

установлені Кабінетом Міністрів Укrаїни у розмірі меншому ніж прожитковий 

МІІІІМУМ. 

За експсртним висновком Міністерства фінансів Укrаїни пrиііняпя 

зпконопроекту є недоцільним, зважаючи на таке. 

Відповідно до стапі 90 Бюджетного кодексу Укrпїни у державному 

бюджеті на 2013 рік видатки на компснсаційні ВІІПЛППІ інвалідам на беНЗIlН, 
ремонт, техобслуговування автотраНСІІОрТУ та траНСІІортне обслуговування, п 

також на встановлення тслсфонів інвалідам 1 і " "ry" BraxoBaHo у 
rозрахункових показниках обсягів видатків місцевих бюджетів під час 

визначсння обсягу міжбюджетних трансфсртів у сумі 20,6 млн гривень. 
Рсплізація ІІОложень законопроскту за орієнтовними Розrахунками ПРl1Звсде до 

збіЛЬШСIНlЯ розрахункового обсягу міжбюджетних трансфеrтів з дсrжавного 

бюджету місцевим бюджстам в діючих умовах в обсязі біJІЬШС 40 млн I'rH на 
riK. 

Проте, всупереч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради Укrаїни та 
статті 27 Бюджетного кодсксу України суб'єктом зпкононпвчої ініціптиви нс 
НПДШІО фінансово-скономічних обгrУlІтувань до ЗПКОНОllrоскту (ВКЛЮ'ІПЮЧИ 

відповідні rозРпхунки) тп IІrопозицій змін до зпконо)щвчих актів Укrпїни 1110)10 
СКОrОЧСННЯ витrат бюджсту тп/або джеrел додаткових IНIДХОДЖСНh бюджету 

для досягнення збплансовпності бюджету. 

Нп думку Міністерства фінансів, розмір прожиткового мінімуму і динаміка 

цін на бензин або технічне обслуговування автомобілів не нов'язпні між собою, а 

тому встановлювати розмір зазначсної компенсації поrівняно до пrожиткового 

МІІІІМУМУ є нсдоцільним. 
Термін набрання 'Іинності, ВlІЗначений у законопроекті, нс відповідпє 

частині третій стапі 27 Бюджстного кодексу України, якою псrсдбачено, що 
закони України або Їх окремі положення, які впливають нп покаЗНIІКІ! бюджету 

(змсншують надходжсння бюджету та/або збільшують витrпти бюджету) і 

приймаються після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію нс 
раніше початку бюджетного псріоду, що настає за плановим. 

На даний час висновок Головного haykobo-еКСllертного управлІННЯ 

Аllарату Верховної Ради Укрпїни не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону Укrаїни пrо внесення змін до Закону УкраїНІ! 

«Про рсабілітацію інвалідів в Україні» щодо приведення виплат грошових 

компенсацііі на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідів 

у відповідність до сучасних тарифів та цін (реєстр. N2 2796 від 15.04.2013), 
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подаНІІіі наР()НIІIIМII Дспутатами України )l.уfiовим О.Ф., ПаВЛОВСI,КИМ Л.М., ~IaЄ 

вплив на IЮКа3I11IК11 бю)(жсту (збільшує витраТІ! бюджсту). 

У разі приііняття відповіДНОI'О закону до 15 ЛlIПНЯ 2() 13 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 сі'ІНЯ 2() 14 р()ку, а нісля 15 ЛІ 11 ІН Я 2() 13 року - І!С 

раніше 1 січня () 15 року (afio 1 січня настушІОГО за иим року залсжно ВІД часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення наДІслати Комітету Верховної Ради України "3 витань у 

справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.18. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статгі 31 

Закону УкраїНІ! «Про зайнятість населення» (ЩОДО фінансування гpOMaДCЬКlIX 

робіт) (реєстр. N~ 2770 від 10.04.2013), поданий народними депутатами У країНІ! 
Розенком П.В., Гсращенко І.В., Павленком Р.М. 

Відмітили: 

Головним з опраuювання законопроекту є Комітет з питань соніальної 

політики та праиі. 

Законопросктом пропонується шляхом внесення змін до чаСТИНІ! шостої 

статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» ДОЗВОJII1ТИ фінансуваПI 

організаuію громаДСЬКIІХ робіт із залученням зареєстрованих безробітних як за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, так і за рахунок КОШТІВ Фонду 

загальнообов 'язкового державного соніального страхування України на 

випадок бсзробіття без дотримання вимоги l!аритетносТl фінансування 

(вилучаються слова «ПРОllOрніііно рівними чаСТlшамю». 

Міністерство фінансів УкраїНІ! в своему скспертному ВlIСIЮВКУ нс 

висловлює зауважень до иього законопроскту. Відмічсно IlрО ВIIJJ[IВ ІЮJЮЖСІІІ, 

законопроекту на видаткову частину бюджсту Фонду заl'альнообов'язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, що можс ПрlПВССТИ 

до необхідності збільшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язковс 

державнс СОЦI3ЛЬНС страхування, ЩО СІІРЯМОВУЄТЬСЯ, у тому ЧИСЛІ на 

страхування ІНІ випадок безробіття, і, як наслідок, зfiільшить навантаження 

на фонд оплати праці праиівників. 

Разом з тим, оскільки запропонована редакuія чітко не Вl!значає джсрсло 

організації громадських робіт, при практичному застосуванні такі робоТІ! 

можуть проводитися як переважно за рахунок коштів місиеВIІХ бюджетів, так і 

за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття, залежно від договірних умов між міСItСВIІМIІ 

державними адміністраніями, виконавчими комітатами сільських, ССЛlIЩIІIIХ, 

міських рад та тсриторіальними органами uентраЛl,НОГО органу виконавчої 

влади, ЩО реалізує державну політику у сфері заilнятості населення та трудової 

міграції. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної PaДlI УкраїН11 

вважає, що за рсзультатами розгляду у першому 'lІпаННІ заКОНОIlРОСКТ можс 

бути прийнятиіі за основу. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 31 Закону УкраїШI 
«Про зайнятість населення» (ЩОДО фінансування громадських робіт) 

(реєстр. N!! 2770 від 10.04.2013), lІоданий народними деl1угатами України 

Розенком П.В., Геращенко І.В., Павленком Р.М., має ВІІЛИВ на ІІОКазники 

місцевих бюджетів (оцінка впливу на видатки визначатимсться договірними 

умовами щодо організації громадських робіт за участі зарсєстрованих 

безробітних) та бюджету Фонду загальнообов 'язкового державного соціаJII,НОГО 

страхування на випадок безробіпя. 

У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДIІ України з ІІитань 

соціальної політики та праці. 

1.2.19. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внссення змін до стапі 196 

Сімейного кодексу України (щодо застосування до особи, яка нс СIІJlачує 

аліменти, ніде не працює, та має заборгованість по сплаті алімснтів, спеціальної 

форми відповідальності - примусових робіт на робочих місцях, які є 

вакантними та робота на яких нс потрсбує фахової освіти і Сllеціальної 

нідготовки, заробітну ПJlату за таку роботу перераховувати на розрахунковиіі 

рахунок державного закладу, опікуна (піклувальника), законного представника 

дитини) (рсєстр. N!! 2806 від 15.04.2013), поданий народним деllугатом України 
Немілостівим В.О. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання заКОНОllроекту є Комітст з lІитань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму. 

Законопроектом пропонується внести зміНIІ до СТа1ті 196 СіМСЙНОIО 

кодексу України щодо заІІровадження спеціaJlЬНОЇ форми віДllOвідальності -
примусових робіт на робочих місцях, які є вакантними та робота на ЯКІІХ НС 

ІІотребує фахової освіти і спеціальної підготовки, до осіб, які нс сплачують 

аліменти, ніде не працюють, та мають заборгованість по сплаті аліментів. 

Обов' язки по працевлаштуванню таких осіб IІрОПОНУЄТЬСЯ покласти на 

Державний центр зайнятості населення. 

При цьому, перерахування заробітної плат" за IІримусові роБОТIІ на 

розрахунковий рахунок державного закладу будс додатковим джерслом 

надання такими закладами відповідних ІІОСЛУГ (власні надходження бюджстних 

установ). 

Міністерство фінансів України у своєму еКСIІСРТНОМУ висновку нс 

ВІІСЛОВИЛО зауважень щодо цього законопроекту. 

На даний час висновок Головного haykobo-еКСIІСРТНОГО упраВJlШНЯ 

АlIарату Верховної Ради України нс надііішов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону УкраїНIІ ЩЮ Вllссення змін до стапі 196 Cil\lciillOlO 
кодексу України (ЩОДО заСТОСУl3ання до осоБІІ, яка нс СІІШІ'ІУЄ ШlіМСНТIІ, нілс нс 

33 



працює, та має заборгованість 110 сплаті аліментів, СllеціШIЬНОЇ форми 

віДlІовіДШlьності - IІрИМУСОВИХ робіт на робочих місцях, які є вакантними та 

робота на яких не потребує фахової освіти і Сllеціальної підготовки, заробітну 

плату за таку роботу перераховувати на розрахунковий рахунок державного 

закладу, опікуна (піКЛУВaJlьника), законного прсдставника ДИТИНИ) 

(реєстр. N~ 2806 від 15.04.2013), поданий народним ДСllутатом України 

Нсмілостівим 13.0., має вплив на показники бюджету (збільшує надходжсння 
СІІсціШIЬНОГО фонду бюджету). 

У разі ІІРИЙНЯТГЯ віДlІовідного закону він може набирати ЧllІІlюсті у 

тсрміни, визначсні автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 
молодіжної lІолітики, спорту та туризму. 

1.2.20. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проскт Закону УкраїНІ! IlрО дсржавну ДОIЮI-IОГУ 

суб'єктам господарювання (реєстр. N2 2749 від 05.04.2013), lІоданий Кабінстом 
Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання даного законопроекту r Комітет з IІІПа!IЬ 

підприємництва, рсгуляторної та аНПIМОНОПОЛЬНОЇ 1І0ліТIІКИ. 

Законопроектом IІрОНОНУЄТЬСЯ визначити IІравові засаДІ! нроведсння 

МОНІторингу лержавної ДОІІОМОГИ суб'єктам ГОСllодарювання, здіііснення 

контролю за лопустимістю такої ДОІІОМОГИ для конкурснції, спрямовані на 

забсзпсчсння захисту та розвитку конкурснції, lІіДВllШСННЯ Ilрозорості 

функціонування систсми державної ДOlЮМОГl1 та дотримання міжнародних 

зобов'язань України у сфері державної допомоги. Положсннями заКОНОІlроекту 

врсгульовуються питання інвснтаризації наданої дсржавної ДOIIOMOГlI, 

запровадження здійснення її моніторингу, складення та ведення рсєстру 

відомостсіі про надавачів і отримувачів державної допомоги, їі види та обсяги, 

u~орічного звітування про надання державної ДОПОМОІ'И, запровадження 

КОНТРOJІЮ за ВІIJIИВОМ дсржавної допомоги ІІа конкурснцію та міжнародну 

ТОРIlВЛЮ. Повноважсння щодо зазначених ПИТа!IЬ lІокладаються на 

УlІовноважений орган - АНТИМОНОlюльниіі комітет України, ЯКІІіі lІе є 

надавачсм державної ДОПОМОПІ, має НСЗaJІСЖНИЙ статус та досвід роботи щодо 

аНaJlізу ВІІЛИВУ нормаТИВНО-lІравових ДОКУМСlІтів та рішень органів влади і 
. . 

органІВ МІСЦСВОГО самоврядування на конкуренЦІЮ. 

у законопроекті ІІередбачено набрання чинності віДIJовіДНОІ'О закону 

через три роки lІісля ЙОГО опублікування. 

Відповідно до фінансово-скономіЧIlОI"О обl"рунтування заКОНОllроекту 

створення системи державної ДОIIOМОПI та забезпечення їі функціонування в 

повному обсязі орієнтовно потрсбуватиме бюджетних кощтів в обсязі 
6,1 млн І"РН щорічно на оплату IІраці працівників, залучсних до здіііСНСНІІЯ 

моніторингу та контролю держаВIІОЇ ДОIIOМОПI (створення спеціалізонанОІ"О 
lІілроздіJIУ в лнтlIмоIIoIІoJIы�омуy комітсті - 30 щтаТНIІХ 0)111 ІІІ ЩЬ, СТВОРСІІНЯ 
додаткових сскторів з IIІП<lНЬ МОIIПОРIIflIУ )(сржавної ДOlIOМОПI 110 3 штатні 
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ОДI1Н1щі у 14 міністсрствах та іНШІІХ I(снтраЛЬНIІХ органах ВIІК()Іlавчої НJlаДIІ), та 
72() ЛІС. грн ~ ШІ облаштування роБОЧІІХ місць. 

Kpi~1 ТОГО, зuпроваджеllНЯ ІІОВНОЇ СІІСТСМІІ mohitoplll"-у дсржавної 

ДОIIOМОIІI потрсбувuтиме створення інформаніііної СІІСТСМІІ, ЩО IІсрс)!бачаr 

розроблення IІрограМIІОГО забезпечсння та оснащення віДllOвідних СТРУКТУРНІІХ 

підрозділів комп'ютерним оБJlаднанням. Можливим варіантом вирішсння нієї 

проблеми є залучення фінансування в межах програми Вссохоплюючої 

інституційної розбудови в рамках реалізації політики ЄС «Східнс партнерство». 

Разом з тим, псрсдбачене законопроектом повсрнсння недопуспшої для 

конкуренції державної ДОПОМОГІІ, зокрсма шляхом звернсння у"овноваженоl"O 

органу до адміністраТIІВНОГО суду м. Києва із позовом про ВИЗНUННЯ нсдіііСНI\М 

відповідного акту, на підставі якого надавалась державна допомога (чаСТlІна 

четверта статті 15 законопроекту) можливо збіЛhlШПЬ навантажсння на 

аДМlНlстраТИВНIІЙ суд м. Києва та потрсбуватимс додаТКОВllХ ВlIД<IТКlВ 

дсржавного бюджету. 

ДжереJlОМ скорочення витрат бюджету та додаткових надходжень 

бюджету ДJlЯ утримання підрозділів з lІитаНh державної ДОПОМОГИ автором 

заКОIІОПРОСКТУ "РОIІОНУЄТhСЯ визначити удосконалсння іІ)!МНlІструваllllЯ 

податків та економія )!ержавних ресурсів після впроваДЖСНIІЯ у ІІОВНОМУ обсязі 

системи державної ДОIIOМОГlI, яка стимулює до заБСЗIlСЧСННЯ раllіОНШIЬНОI-О та 

сфсктивного використання J\сржавних рссурсів ІІрll на)ЩННl дсржавної 
ДOllOмоги. 

Головне науково-скспсртнс управління Лllарату Всрховної Ради України 

у своєму еКСIІСРТНОМУ висновку на)!ає зауважсння )\0 заКОНОllроекту та 

"ро"онує внесені законо)щвчі ПРОІЮ31щїі ВllКJlасти в окрсмому рощіJlі Закону 

України «Про захист економічної конкурснції». 

Згідно з СКСІІСРПІІІМ ВИСНОВКОМ Міністсрство фінансів України пі){ТРIІМУС 

ПРІІЙНЯТГЯ даного заКОНОIlРОСКТУ та зазначає, що рсаJlізанія ііоl"O IIОJЮЖСIІІ, нс 

впливає на ВlІконання закону про ДержаВНIІЙ бюджст України у ІІОТОЧНОМУ 

бюджетному псріоді, а потребуватимс бюджетних КОllпів та залучсння 

фінансування з інших ДЖСРСJl (зокрсма, залучення тсхнічної та КОНСУJIl,таТIІВНОЇ 

ДОПОМОГlI ЄС) З ДНЯ набрання 'IІНlІІості віДlІовіДIІОГО закону. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про дсржавну допо~toГУ суб'єктам 

господарювання (peЄCTp.H~ 2749 від ()5.04.2()13), поданиі! Кабінстом Міністрів 
України, матиме ВПЛІІВ на lІоказники бюджету (потребує збіJlЬШСННЯ ВllДатків 

державного бюджсту у наступних бюджеТНIІХ псріодах з дня набраНIІЯ ЧlІнності 

відповідного закону). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати 'ІІІ1111Ості у 

терміни, визначені автором (чсрсз три роки Ilісля його опублікування). 

2. Це рішсння надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ І з питаНh 

підприємництва, регуляторної та антимонопольної 1l0ліТИКI1. 
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1.2.21. СЛУХАЛИ: 
IНфОР~l<щію щодо IІроекту Закону України про внесення З~lін до статті 29 

Закону України «Про фіЗl!'ШУ культуру і СllOрП) (ІІІОД0 посаДIІ інструктора з 

фі'3II'IІIОЇ культури У сільській міCl\евості) (реєстр. И~ 2830 від 17.04.20 І)), 
IlОдаНllіі народними деllутатами Україн" Томенком М.В., Г1алаП1l1М А.Л., 

Головком В.А. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з IНlТань сім'ї, молодіжної понітики, спорту та туризму. 

Згідно із заКОНОllроектом IІрОПОНУЄТЬСЯ запровадит" посаду інструктора '3 
фізичної культури у скнаді апаратів виконкомів сільських, сеНIІЩНlIХ рад '3 

кінькістю постійного населення більше 3 тисячі жителів. Реалізаuія IIОЛОЖСНЬ 
законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, не IIРll1веде 

до зменшення надхолжень державного бюджету та не потребує додаткових 

видатків з державного бюджету. 

Слід зазначити, що виконавчий орган сільської та сенищної ради є 

складовою систеМl1 органів місuевого самоврядування. Відповідно до статті іІіІ 

!)юджетного Кодексу утримання органів місuевого са~lОврядування 

забеЗllечується за рахунок видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, Їх 

об'єднань, селищ, міст районного знаtlення і враховуються ПрИ ВlІзна'lенні 

обсну міжбюлжетних трансфертів. Таюш 'ІІІНОМ реалізація законоrrроекту 

IlРlІЗведе до зростання обсягу видатків міс![евих бюджетів та збільшення обсягу 

трансферту з державного бюджету на утримання ОРI'3l1lВ ~liClleBOI'O 

самоврядуваllllЯ. 

За експертною оцінкою Міністерства фінансів України ввелеНIІЯ ОДllі(і 

1І0сади інструктора '3 фізичної культури )\0 штату апарату виконавчого комітету 

сільської (сеJIIШIlЮЇ) ради призведе до збільшення чисельності IІрацівників 

оргаНІВ MicueBoro самоврядування на 1391 ОДИНlЩЮ і потребуваТllМС 

додаткових видатків на утримання органів місцевого самоврядування в обсязі 

щонаймснше 38,7 млн грн щорічно. 
При цьому, в порушення частини першої статті 27 Бюджетног() к()лексу 

та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради У країНІ! Д() 

законоrrроекту не надано належне фінансово-економічне обrрунтування 

(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиuії щодо джерел rrроведення 

таких видатків для збалансування бюджетів. 

Загалом Міністерство фінансів України згідно з експертним висновком 

вважає прийняття законопроекту недоuільним. 

Головне науково - експертне Уllравління Апарату Верховної Ради України 
вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законоrrроект доцільно 

направити на ДООllраuювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до статті 29 Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт» (щодо посади інструктора з фізичної КУЛЬТУРll 

у сільській міщевості) (реєстр. И~ 2830 від 17.04.2013), поданий народними 
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депутатами України Томенком м.в., Палатним АЛ., rOJIOBKOM В.А. І1Рll3веде 

до збільшення видатків державного та місцевих бюджетів. 

У разі прийняття відповіДНОl'О закону І1ісля 15 ЛИIlНЯ 2013 року він має 
вводитися в дію - не раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наСТУIlНОI"O за цим 
року залежно від часу І1РИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІІПШ(Ь сім'ї, 
молодіжної політики, спорту та ТУРІ13му. 

1.2.22. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України "1)0 внесення змін до Закону 

України «Про газ (метан) вугільних РОДОВИЩ» шодо стимулювання 

природоохоронних заходів І1рИ веденні ('іРНI!ЧИХ робіт (реєстр. N~ 2693-1 
від 15.04.2013), поданий народним депутатом України Кова.не1\1 0,1. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з IІІпань [ІШІІІВНО

енергеТIІЧНОГО комплексу, ядерної політики та ядерної беЗllеКI!. 

Законопроектом "РОI10НУЄТЬСЯ конкреТlІ3увати ВlІ3начення різновидів 

господарської діяльності з дегазації та використання газу (метану) вугільних 

РОДОВИЩ. Крім того, IІроектом закону псредбачається розширення Вllдів 

діяльності суб'єктів ГОСllодарювання, на які можуть бути надані митні, 

податкові lІільги, зокрема, на утилізаЦІЮ та використання І'азу (метану), 

вилученого при дегазації вугільних родовищ. 

При цьому, частиною шістнадцятою lІіДРОЗДIJlУ 4 РОЩIJlУ ХХ 

Податкового кодексу України встановлено, ЩО ТlІмчасово, до 1 січня 2020 року, 
звільняється від ОIlодаткування прибуток піДIlРIІЄМСТВ, отримаНІІЙ ними від 

господарської діяльності з видобування та використання ппу (метану) 

вугільних родовищ, що здійснюється віДІІовідно до Закону України «ІІро І'аз 

(метан) вугільних РОДОВИЩ». 

Отже, реалізація відповідних lІоложень закононроекту маТlІме наслідком 

зменшення доходів державного бюджету. 

Однак, автором законопроекту не надано фінансово-економічні 

розрахунки та ПРОllозиції змін до законодавчих актів України шодо скорочення 

витрат бюджету та/або пропозиції джерел додаткових надходжень бюджету лля 

досягнення збалансованості бюджету, ЩО не віДІІовідає вимогам БюджетнОІО 

кодексу України ('шстина lІерша ста'ггі 27) та Регламенту Верховної РаДIІ 

України (частина третя статті 91), Положення заКОНОllроекту щодо терміну 
набрання чинності відповідного закону з дня, наСТУШЮl'О за днем і\ОI'О 

Оllублікування, не відповідає вимогам чаСТІІНИ третьої статті 27 БюджеТНОl'О 
кодексу України. 

Міністерство фінансів УкраїНIІ у своєму еКСllерТlЮМУ ВІІСНОВКУ За3начає, 

ЩО не підтримує законопроект, зауважуючи, ЩО розширення видів діяльносТІ 

суб'єктів господарювання, на які можуть надаваТIІСЯ МlІтні та І10даткові "іЛЬПI, 

І1р"зведе до недонадходжень до державноl"O бюджету. 

Слі)\ також відміТlПIІ, що Л<lНllіі заКОllOllроект C"Cle~IIIO IlОв'язаllllіі п 

законощ)Оектом "ро внесення змІН до ГloдaTKOBOl'O кодексу У країНІ! щодо 
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стимулювання ІІРИРОДООХОРОННИХ заХОДІВ IІрИ ведеННІ ГІрничих робіт 

(реєстр. H~ 2811 від 15.04.2013), яким передбачається не оподатковуваТIІ 

платою за користування надрами газ (метан) вугільних родовищ, вилучений 

при дегазації вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих 1І0рід та 

підземних 1І0рОЖНИН, з метою знижсння надходження газу (метану) в гірничі 

виробки, запобігання його РШПОВІІМ викидам та з мстою забеЗllечення 

бсзпечних умов ведсння гірничих робіт, або IІрИ дегазації вугільних РОДОВИЩ З 

вугільних пластів, вміЩУЮЧIIХ порід та lІідзеМІІIІХ IІОрОЖІІIІІІ діючих шахт та 

шахт, ЩО готуються до сксплуатації, незалсжно від 1І0дальшоm використання 

вилученого газу, а ВІДтак розглядати таю заКОНОllроекти налеЖІІТЬ 

взаємоузгоджено. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону У країни IІрО внесення змін до Закону У країНl1 «ІІро газ 

(метан) вугільних родовищ» ЩОДО стимулювання природоохоронних заходів 

IІрИ веденні гірничих робіт (реєстр. Н2 2693-1 від 15.04.2013), IlОдшmй 

народним депутатом Укрпїни Ковалем 0.1., матиме ВІІШІВ на показники 

бюджету (призведе до змсншсння доходів бюджету). 

У разі прийняття відповіДІЮГ0 закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не ранішс І січня 2014 року, а Іlісля 15 JllIІIНЯ 2013 року ~ нс 
раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня настушІОГО за цим року залсжно від чпсу 
ІІРИЙНЯТТЯ ЗПКОНУ). 

2. Це рішення надіслати Комітету ВеРХОВIІОЇ Ради України з IІІпань 

Iшливно-енергетичнОІ'О КОМIJЛексу, ядсрної політики та ядерної беЗllеКIІ. 

1.2.23. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проект Закону Укра'іllИ IІрО внесення ЗМІН до 

Податкового кодексу України щодо lІідтримки та етимулюваНІІЯ дегюації 

вугілыІхx шахт (реєстр. H~ 2758 від 09.04.2013), 1І0даниіі народним деllугатом 
У країни Пашинським с.в. 

Відмітили: 

Відповідальним зп РОЗI"JIЯД ЗПКОНОllроекту є Комітст з IІИТШIЬ 1І0Да1КОВОЇ 

та митної lІолітики. 

ЗаКОIlОllроектом пропонується ВИКJІЮЧІПИ З об'єкту Оllодаткування 

платою за користування надрами для видобування КОРИСНИХ КОШ\JIІІН гю 

(метан) вугільних родовищ. 

Незважаючи на можливі втрати доходів бюджету, автором законопроекту 

не надано фінансово-економічні розрахунки та IІРОllозиції змін до законодавчих 

актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або IIРОІlOзицїі лж ер сл 

додаткових надходжснь бюджсту для ДОСЯГНСННЯ збалансованості бюджету, що 

не віДІІовідає вимогам Бюджетного кодексу України (частина перша статті 27) 
та Репraменту Верховної Ради У країни (чаСТlІна третя статті 91). При ЦЬO~IY, 
через відсутність НШІСЖНОГО ФінаНСОВО-СКОlІоміЧIlOl'О обгрунтування 

неМОЖJIIIВО визначити обсяг втрат доходів бюджету. 
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Положення заКОНОlIроекту ЩОДО терміну набрання ЧllllllOсті не l3іДlІовілаг 

BIIMoгa~1 чаСПIНIІ третьої стаТl"і 27 ьюджепюп) кодексу УкраїНIІ та 

lІі)(fIУНКТУ 4.1.9 "ункту 4.1 і ІІУНКТУ 4.5 ста'пі 4 ПодатковОІО кодексу УкраїНІІ. 
Міністерство фінансів УкраїНIІ у своєму еКСllерТlIOМУ ВІІСНОВКУ за'шачає, 

що не піДТРIІМУЄ заКОIIОllроект, зауваЖУЮЧIІ, ЩО ВIІКJlючення з об'єкту 

оподаткування IІлатою за користування надрами для видобування КОРИСНИХ 

копалин газу (метану) вугільних родовищ суперечить положенням стапі 2R 
Кодексу України про надра, якою встановлено платне кор"стування надрами. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Податкового кодексу 

України 11 ЮДО ПІДТРИМКІІ та стимулювання дегазації вупльних шахт 

(реєстр. N~ 2758 від 09.04.2013), 1І0даний народним депутаТО~1 УкраїНIІ 

ПаllІІІНСЬКИМ С.В., матиме вплив на покаЗНIІКIІ бюджету (ПРІІзведе до 

зменшення доходів державного бюджету від плати за кор"стування налраМIІ 

ДЛЯ видобування КОРИСНІІХ КОllалин загальнодержавного значення). 

У разі ІІРИЙНЯПЯ відповідного закону до 15 ЛИІ!ІІЯ 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а після 15 JJ1I1IНЯ 2013 року - не 

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за IlIIМ року залежно від часу 

"Р"ЙНЯТГЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Рали України з ШlТань 

податкової та МИТНОЇ lІоліТИКIІ. 

1.2.24. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН ЛО 

Податкового кодексу України щодо стимулювання ІІРИРО)ЮОХОРОНІ/ІІХ '!аХОДІВ 

при веденні гірничих робіт (реєстр. N~ 2811 від 15.04.2(13), lІодаllиіі наРtЩНllМ 
депутатом УкраїНIІ Ковалем 0.1. 

Відмітили: 

ВідповідаЛЬНIІМ за розгляд законопроекту є Комітет з IІlІтань податкової 

та митної llOлітики, 

ЗаКОllопроектом пропонується ВИКЛЮЧІІПІ З об'єкту оподаткування 

платою за користування надрами для видобування кор"сн"х копаШIН газ 

(метан) ВУI'іJJl,НИХ родовищ, вилучеНIІЙ IІрИ дегазації вугільних родовищ з 

вугільних IІластів, вміщуючих порід та lIідземних ПОРОЖНИН, з метою зниження 

надходження газу (метану) в гірничі виробки, запобігання його раптовим 

ВlІкидам та з метою забеЗlIечення безпечних умов ведення гірничих робіт, або 

при дегазанії вугільних родовищ з вугільних пластів, вміщуючих порід та 

lІідземних порожнин діючих шахт та шахт, шО готуються до еКСІІлуатаllїі, 

незалежно вІД IlОдальшого ІНІкористання вилученого газу. 

Незважаючи на втрати доходів бюджету внаслідок реалізації законодавчої 

ініціативи, автором законопроекту не надано фінансово-економічні розрахунки 

та пропозиції змін до законодавчих актів України шОДО скорочеllНЯ витрат 

бюджету та/або пронозиції джерел додаткових надходжень бюджету для 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного 

кодексу України (частина нерша СТЮТІ 27) та Регламенту Верховної Радн 
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України (частина трстя стапі 91). Пр" IlЬO~!y, через відсутнісТІ> належного 

Фінаllсово-економіЧIЮI"О обl'рунтування неможливо ВlIЗН<1ЧIПИ обсЯl" втрат 

доходів бюджету. 

Ilоложсння законоироекту щодо терміну набрання чинності відповідного 

закону з дня, настуинОІ'О за днем ііого опублікування, не віДГІовідає ВІІМОІ,Ш 

частини третьої стапі 27 Бюджетного кодексу України та підпункту 4.1.9 
ПУ~ІКТУ 4.1 і пункту 4.5 статті 4 Податкового кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному ВИСНОВКУ зазначає, 

що не підтримує законопроект, як такий, що призведе до зменшення СУМІІ 

1І0даТКОВІІХ зобов'язань з rІЛаПІ за користування надрами, а також зважаЮЧІ! на 

те, що виключення з об'єкту оподаткування такою платою газу (метану) 

вугіJIЬЮIХ рОДОВИЩ, RllЛученого IІрИ дегазації, суперечить rюложенням статті 2Х 

Кодексу України иро надра, якою встановлено платне користування надраш!. 

Слід також відмітити, що даний заКОНОllроект системно пов'язшшli із 

заКОIІОllроектом про внесення змін до Закону України «Про І"Ю (мстаll) 

вугшьних родовищ» щодо стимулювання природоохоронних заходІВ rrри 

ведеННІ гірничих робіт (реєстр. N~ 2693-1 від 15.04.2013), яким, зокрсма, 

lІередба<laЄТЬСЯ розширсння Вllдів діяльності суб'єктів госrюларювання, на які 

можуть бути надані митні, Ію)щткові пільги, зокрема, на утилі:Шllію та 

використання газу (метану), вилученого IlрИ ){егазації вугільних рОДОВИЩ, а 

відтак розглядаТIІ такі заКОНОllроеКТIІ IшлеЖІПЬ взаємоузгоджено. 

УХ8АЛИЛИ: 

І. Проект Закону України ІlрО внссення змін до По!\аткового кодексу 

України 11\0)\0 стимулюваllНЯ "риродоохоронних заходів IІрll ВСіІснні r"ірничих 

робіт (рсестр. No 2Х II від 15.о4.2() 13), IЮ)\Шlllіі народним ДСllутатом України 

Кuвалсм 0.1., матиме ВlIЛIIВ на 1І0ка:шики бюджету (ІІРИЗВС)\С ЛО ЗМСIИllСllшr 

доходів дсржаВfЮI"О бюджету від плати за користування надраМIІ j\JlЯ 

видобування корисних коиалин загальнодержавного значення). 

У разі ПРИlіняпя відповідного закону до 15 липня 2()13 року він має 

вводитися в дію не раніше І січня 2() 14 року, а після 15 липня :ю 13 року - НС 

раніІllе І січня 2()15 року (або І січня наСТУІІНОГО за цим року залсжно від часу 

ириliнятгя закону). 

2. Це рішення надіслаТІІ Комітету Верховної Ради України з питань 

rюдаткової та митної політики. 

1.2.25. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про ІІроект Закону України про внессння змін до ДСЯКИХ 

законодавчих актів України !1\ОДО регулювання особливостеli функціонування 

національної системи пошуку і рятування людей та морської пошуково

рятувалшої служби (реєстр. N~ 2Х27 від 17 .о4.2() 13), rюдан Ifl! народн 11М 

депутатом України Гриневецьким с.Р. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

транспорту і зв'язку. 
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Законопроектом IІрОПОНУЄТЬСЯ внести змін!! до Кодексу ТОРГОВСЛl,НОГО 

МОРСШl3вства України (далі - Кодекс), пов'язані з РСІ'улюванням діяльності із 

забеЗllсчення функціонування національної систсми 1І0ШУКУ і рятування на ~IOpi 

та забезпечення виконання Україною зобов'язань за міжнаРОДЮIМІІ договорам!! 

у сфері торговельного судноплавства. Крім того, ПРОІІОНУЄТЬСЯ у Законі 

України «Про морські 1І0рТИ України» (далі - Закон) врсгулювати порядок 

СllJlати частки корабельного збору для забезнечсння функціонування та 

ІІодальшого розвитку національної системи ПОШУКУ і рятування. 

Міністерство фінансів України у своєму eKClIcpTHOMY висновку до 

законопроекту зазначає, ЩО реалізація даної законодавчої IІРОllOзиції 

псредбачає покладання на державу ряду зобов'язаНh, зокрсма, ЩО)ІО 

КОМІІенсації витрат суб'єктів взаємодії у разі залучсння (мобілізації) до 

ІІроведення пошуково-рятувальних ОIlерацій, ЩО можс потрсбувати додаткових 

в!!датків державноl'O бюджету. 

Також, зміни запропоновані законопроектом до Закону ЩОДО віднсссння 

об'єктів національного сегменту Глобальної морської систсми зв'язку під час 

лиха та місця базування ІІошуково-рятувальних судсн до страТСI'іЧНIІХ об'єктів 

1І0РТОВОЇ інфраструктури можуть призвести ДО збільшення видатків державноm 

бюджету, оскільки віДІІовідно до статті 16 Закону фінансування модсрнізації, 
ремонту, реконструкції та будівництва гідротсхнічних СІІОРУД, інших об'єктів 

1І0РТОВОЇ інфраструктури може здійснюватися за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Натомість, в 1І0РУШСННЯ в!!мог частини ІІСРІІІОЇ статгі 27 Бюджстноп) 
кодсксу У країни та чаСТИl1И трстьої статті 91 Рсгламснту Всрховної Рад!! 

України до законопроекту нс ІІодано ПРОПОЗІЩІІІ про зміНIІ до законодавчих 

актів України ЩОДО скорочсння витрат бюджсту та/або джсрсл додаткових 

надходжень до бюджету для досягнення його збалансованості. 

Крім того, законопроектом ІІерсдбачені IlОложення щодо Сllрямування 

БСЗlюссредньо морській пошуково-рятувальній службі чаСТИНIІ кораБСJll,НОI'О 

збору для забезпечення функціонування та ПОДaJlЬШОI'O розВlПКУ націонaJlы�її 

системи пошуку і рятування, а 1І0вноваження щодо ВИ1113чення цієї частки 

надати центральному органу виконавчої влаДІІ, що заБСЗIІС'lУЄ формування та 

реaJlізує дсржавну 1І0літику у сфсрах ~IOPCbKOГO і річкового траНСIІОРТУ. 

При цьому, відповідно до статті 22 Закону Порядок снравляння, обліку та 
ВIІКОРllетання коштів від llОРТОВИХ зборів, крім ВIІКОРllстання коштів від 

адміністративного збору, визначається цеНТРaJlЬНИМ ОРІ'аном виконавчої влаДІІ, 

ЩО забезпечує формування та реалізує дсржавну політику у сфсрах МОРСЬКОІ'О і 

РІЧКОВОГО транспорту. 

Отже, запропоновані зміни до Закону не є ІІРСДМСТОМ ііОI'О реl'улювання та 

у разі визнання за доцільне МОЖУГЬ бути ВlІЗначені у Порядку Сllравляння, обліку 

ЛІ використання коштів від 1І0РТОВИХ зборів. 

Враховуючи вищсзазначсне та оскільки РСaJlізація окрсмих ІІОЛОЖСНЬ 

заКОНОIlРОСКТУ може Ilотрс6уваТІІ додаткових коштів державного бюджсту, а 

дсякі IIРОlюзицїі НС є IІРСIЩСТОI\І рсгулювання Закону УкраїlІІ1 «Про ~IOPCI,Ki 
ІІОРТИ УкраїНІ!», Міllістсрство фінансів УкраїНІ І зауважує, ІНО З<lКОIІОНj10СКТ 

IlОтрсбує ДООllрацювш ІІІЯ. 
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Водночас, Міністерство фінансів зазначає, ЩО реалізація }ЩНІІХ 

законодавчих ініціатив запропонованих у законопроекті має здіііснюваТIІСЯ за 

рахунок власних коштів підприємств морського транснарту. 

Також, слід зазначити, шо термін набрання чшшості закону, 

занропонований автором заКОНОIlРОСКТУ, не віДІІовідає [юложенням чаСТIІНИ 

третьої стапі 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою закош[ УкраїIІИ 
або Їх окремі [юложення, які ВШlИвають на ноказники бюджету (зменшують 

надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і IІриіімаються 

після 15 липня року, ЩО вередує плановому, вводяться в дію не раніше ІІО'!ЮКУ 
бюджетного періоду, що настає за [[J(ановим. 

На момент розгляду законопроекту висновки Головного науково

експертного управління Апарату Верховної Ради України не надііішли. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деЯКІІХ законодаВЧIІХ 

актів України ЩОДО регулювання особливостей функціонування національної 

системи ношуку і рятування людей та морської ношуково-рятувальної служби 

(реєстр. N~ 2827 від 17.04.2013), внесеНІІіі народним депутатом України 

Гриневецьким с.Р., має вплив на показники бюджету (збільшує витрати 

бюджету). 

У разі прийняття відновідноІ'О закону до 15 ЛИПНЯ 2013 року він має 

вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а нісля 15 ЛІІІ[НЯ 2013 року - не 

раніше І січня 2015 року (або 1 січня настунного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНIІ з ІІ1ПШ[Ь 

транспорту і зв' язку. 

1.2.26. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про нроект Закону нро внесення ЗМІН дО Закону України 

«Про нотаріат» (ЩОДО ІІовноважень носадових осіб органів МlсцевОІ'О 

самоврядування) (реєстр. N22866 від 18.04.2013), ноданий народним денугатом 
України Бандуровим В.В. 

ВїдміТНJJИ: 

ГОЛОВНІІМ з ІІІДГОТОВКИ та ПОllереднього розгляду заКОНОllроекту є 

Комітет з [!Итань правової політики. 

Згідно із законопроектом у населених lІунктах, де немає державних 

нотаріусів ПРОІІОНУЄТЬСЯ надати право 110садовим особа~[ ОР['авів місцевоl'O 

самоврядування lІосвідчувати довіреності надавати додаткоВІ послуги 

IІравового і технічного характеру, які не 110в'язані із ВЧИНЮВШШМІ\ 

нотаріальними діями. Кошти, одержані від надання таких І\ОСЛУІ" зараховуються 

до віюювідних місцевих бюджетів. 

РеaJ[ізація [ЮJюжень закононроекту СIlРИЧИНИТЬ І1ерероз[юдш МІЖ 

бюджетами, тобто нризведе да зменшення шщходжеllЬ державного бюджету та 

збіЛbLUСНIІЯ ШЩХОдЖСIlЬ місцевих бюджетів. 

ПРІІ цьому, ВСУllсреч ВlІмогам статті 91 Ре[ламенту Всрховної РаЛІ! 

У країНIІ та С'І алі 27 Бюджспю[о кодексу У країНIІ суб' П\ТО~І законодавчої 
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ІНЩІаТИВl1 не надано фінансово-економічних оБГРУНТУН3НI, до законопроскту 

(НКЛIO'І3ЮЧІI l3іДlювідні розрзхунки) Т3 IІРОПОЗllній З~lін )(0 законодаНЧllХ актів 

УКР3ЇНІІ щодо скорочсння НllТрат бюджету та/збо джереJI !(ОЩIТКОВlІХ 

наДХОj!жеНh бюджсту для ДОСЯГllення збалансованості бююкету. 

Крім того, тсрмін набрзння ЧИННОСТІ законом, ВlІзначеНllЙ у 

закононроекті, не віДІІовідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу 

України, якою передбачено, що закони України або ЇХ окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

збіJIЬШУЮТЬ витрати бюджету) і приймаються після 15 JIIІІІНЯ року, 1110 передує 
11Л3НОНОМУ, вводяться в дію не рзніше початку бюджетного періоду, шо настає 

за плановим. 

Міністерство фінансів України зазначає, що З3КОНОllроект може бути 

ПрlІЙНЯТИЙ в терміни, НlІЗнзчеllі ГОЛОВlIІIМ розробником. 

УХRАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про ннесення ЗМІН дО Закону України 

«Про нотаріап) (шодо повноважень посаДОВIІХ осіб ОРI'анів міСl\евОІ'О 

самоврядувзння) (реєстр. N~ 2866 нід 18.04.2013), lюдаНllіі народним JICllYIaTOM 
України Бандуровим В.В., має НПJll1В на показники бюджетів (призвеJ!е до 

зменшення дохо)\ін держзвного бюджету та збільшення доходів міСl\евих 

бюджетін). 

У разі ПРІІЙНЯТТЯ нідrlOвідного закону нін ~Iaє набираТIІ '1lІнності Зl'ідно із 

законодавством. 

2. 1 te рішення надіслати Комітету Верховної Р3ЛІІ УкраїНIІ з IІІпаНh 

правової політики. 

1.2.27. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про Ilроект Закону України про встановлення заБОРОНIІ Н3 

ліквіданію, lІереllрофілювання, відчуження та Ilередачу в оренду О'щоровчих 

закладів, що перебувають у держзвній чи комунальній власносТІ ДJІЯ 

впронадження діяльності, не пов'язаної з оздоровленням та ВЩllO'ІИНКОМ, 

(реєстр. N~ 2824 від 16.04.2013), поданий народним депутатом У країНіI 

! !азШІЯКОМ В.с. 

Riдмітили: 

Головним з Пlдготовки та попереднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань охорони здоров'я. 

Законопроект, як зазначається у пояснювальнііі записці до нього, 

розроблено з метою збереження мережі оздоровчих заклаJ\ів, недопущення їх 

ліквідації та нецільовоl'O використання. Для їі реалізанії "ропонується 

встановити заборону на: 

ліквідацію, перепрофілювання, ВІДчуження та lІередачу в оренду 

оздоровчих закладів для провадження діяльності, не llОН 'язаної з 

оздоровленням та відпочинком населення (за виключенням ПРlІваТНI1Х); 

передачу оздоровчих закладів під заставу, в тому Чllслі іпотеку, а також 

окремих майнових комплексів цих закладІВ та майна, яке забезпечує їх 

профільну діяльність; 
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пршїняття органаМI! Вl!конавчої влаДІ! та органами ~IiCIIeBOГO 

самоврядування РШІСНЬ про перелічсні ВИЩС З~fіНI! в ДІЯЛЬНОСТІ O'j~I()!lOB'IIIX 

заклаДІВ. 

Крім того, псрсдбачається норма ПЮДО зупинення Вl!конання ранішс 

прийнятих рішснь ОРІ'анів виконавчої влаДIІ та міСІ(евого саМОВРЯЛУВ<lННЯ з 

цього питання. 

Проведення таких заходів, насамперед, спрямованих на відновлсння 

мережі закладів охорони здоров'я, може призвести до збільшення видатків на 

утримання мережі (штатної чиссльності працівників, кількості ліжок ТОllЮ). 

Зважаючи,шо утримання закладів охорони здоров'я забсзпсчується З MlCHCВlIX 

бюджетів гідно із Бюджетним кодексом України віднессні )(0 ТІІХ, щО 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджстних трансфсртів, нс IIРI1ЗВСДС 

до зростання Вllдатків як державного так і місцевих бюджетів. 

Крім ТОІ'О, у рюі розірвання договорів орснди (якщо оздоровчі З<lклаЛIІ 

надані в ореНI1У для проваджсння діяльності, нспов'язаної з оз)юровлснням та 

ВІДІІОЧИНКОМ насслсння) відповідні бюджети втратять надходжсння вІД 

орендної плати. 

Водночас в порушсння вимог частини lІершої стал'і 27 Бюджстною 
кодсксу України та частини третьої статгі 91 РСПlаменту Верховної РЩІИ 

України до законопроекту не на)(3но належне фінансово-економіЧIlС 

обlрунтуваllНЯ (включаючи відповідні розрахунки) та ПРОПОЗIlІІії llЮЛО )(жерел 

IІроведення таких Вlщатків для збалансування бюджету, 

Крім 1'01'0, TCPMill набраНllЯ ЧИННОСТІ законом, ВllЗнаЧСIllІЙ у 

заКОНОllроекті, нс віДllовідає частині трстііі стал'і 27 Бюджстного колсксу 

УкраїНІ!, якою lІерсдбачеllО, що закони УкраїНІ! або Їх окрсмі lІОJЮЖСllНН, які 

впливають на ІЮКЮНI1ЮI бюджсту (змсншують lІаЛХОJІЖСllНН бю)()ксту та/або 

збільшують ВlпраТlf бюджсту) і llРIІЙШIlОТЬСЯ І1ісля 15 ЛlIШIЯ року, що І1СрСЛУЄ 
І1лановому, ВВОДЯТЬСЯ в дію не раніше 1I0чатку бюлжетного псріоду, що настає 

за плановим. 

Міністсрство фінансів України згідно з експеРТllИМ BllCllOBKO/l.f вважає 

прийняття законопроекту недоцільним, зазначаючи що ПIlтання ліквідаllії, 

перепрофілювання, відчужсння та персдачі в оренду, які стосуються закладів 

оздоровлення та від[[очинку дітей, фізкультури і спорту вже врегульовані 

ЗаконаМIІ України «Про оздоровлення та відпочинок дітсй» і «Про фі'3ІІЧНУ 

культуру І спорт». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про встановлення заборони на ліквідшrію, 

перепрофілювання, відчуження та перелачу в оренду оздоровчих закладів, що 

lІеребуваlOТЬ у державній чи комуналы�Іии власності для впровадження 

діяльності, нс пов'язаної з оздоровленням та відпочинком, (рсєстр. N~ 21\24 
від 16.04.2013), поданий народним депутатом України Пазиняком В.с., має 

вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення видатків і 

зменшення доходів державного та місцевих бюджетів). 

У разі прийнятгя відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 
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ранішс 1 січня 2015 року (або 1 СІЧНЯ наступного за цим року залсжно ВІД часу 
IІриііняпя закону). 

2. Цс рішення надіслати Комітсту Верховної Ради України з IІІпань 

охорони здоров'я. 

1.2.28. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України IІрО внесення змін до ДСЯКІІХ 

законів України (щодо законодавчого врегулювання земельних відносин, 

пов'язаних із розмежуванням земель дсржавної та комунальної власності та 

посилсння IІрав місцевого самоврядування в Україні) (peccTp . .N~ 2858 
від 18.04.2013), поданий народним депутатом України ДуБНСВIІЧСМ яв. 

Відмітили: 

ГОЛОВНИМ з lІідl'OТОВКИ та 1ІОІІереднього розгляду заКОНОIlРОСКТУ є 

Комітст з IlИтань аграрної lІоліТИКIІ та зсмсльних віДНОСІІН. 

У заКОНОllроскті IІрОIІОНУЄТЬСЯ визначити терміном набрання '1lІІlІlОсті 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодаВЧIІХ актів України 

щодо розмсжування земсль державної та комунальної власності» 1 січня 

2015 року замість 1 січня 2013 року. 
Гlоряд з тим, змінами до пункту 12 розділу Х «Перехідні ПОJlОження» 

Земельного кодексу України встановлюється, що РОЗІІОРЯДЖСННЯ зсмлями (крім 

земель, lІереданих у IІриватну власність, та земель, зазначсних у абзаці ДРУІ'ОМУ 

цього ІІУНКТУ) за межами насслених lІунктів здійснюють вщповідні оргаНIІ 

ВИКОІШВ'ІОЇ влади за lІогодженням з віДlІовідними ОРl'atШМИ місцевО\'о 

самоврядування. 

Із набранням чинності Законом України «Про внессння змін до деяких 

законодав'IИХ актів України щодо розмежування земсль дсржавної та 

комунальної власності» з І січня 2013 року землі державної та комуншIыlїї 
власності в Україні вважаються розмежованими. Відтак з огляду на IIОJюження 

ІІУНКТУ 56 частини другої стапі 29 та пункту 5 частини lІершої статті 71 
Бюджетного кодексу У країНІ! до доходів загального фонду державного 

бюджету зараховуються КОШТІІ ВІД IІродажу зсмсльних ділянок 

несільськогосподарського Ilризначсння або прав на них, що ІІсрсбуваюп, у 

дсржавній власності, а до доходів бюджету розвитку ~lіСIlСВИХ бюджетів 

зараховуються КОШТИ від IІродажу земельних ділянок несіЛЬСЬКОГОСIІОДЩJCЬКОГО 

IІРИЗllачсння або прав на них, що персбувають у комунальнііі власності. 

Слід звернути уваl'У, що до розмежування земель державної та 

КО~IУНШIЬНОЇ власності, тобто до І січня 2013 року, згідно з нормами ІІУНКТУ 56 
частини другої статті 29 та ІІУНКТУ 6 частини \Іершої статті 71 БюджетнО\'о 

кодексу України кошти від IІродажу зе~lелы�хx ліля нок 

несіЛЬСЬКОГОСllOдарського IІризначення або прав на них, що Ilеребувшоть у 

державній власності (крім земеJlЬНlIХ ділянок несільськогосподаРСI,КОГО 

ПРlІзначення, що перебувають у дсржавній власності, нз ЯКІІХ розташоваНІ 

06'ЄКТIІ, що підлягають ПРlІваТllзаl\ії), зараХОВУВaJIІIСI, у ВIДГIOВЩНIIХ 

IІIЮІІОРl\іях: 1 О відсотків ДО держаВІІОГО бюджету, 90 віДСОlків до міСl\еВIІХ 

бюджстів (з осоБJlІlВОСТЯl\1ІІ ІІа ТСРlІторії АВТОІІОl\ІІІ0Ї РеСllу6ліl(l1 КРИ~І). 
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За таких умов внаслідок ПРИ!lIIнення відрахувань до місцевих бюджстів 

коштів від продажу земель несіЛЬСЬКОГОСІюдарського призначення або прав на 

них, що перебувають у державній власності (крім земеЛЬШІХ ділянок 

несіЛЬСЬКОГОСІюдарського призначення, що IІсребувають у державнііі власності, 

на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації), ДОХОДІ! таких 

бюджетів можуть зменшитися (відповідно доходи державного - збіЛЬШІІТИСЯ). 

Тому запропоноване заКОНОIlроектом відтермшування до І січня 

2015 року положень щодо розмежування зсмсль державної та комунальної 
власності матиме наслідком відновлсння пропорції зарахування віДІювідних 

коштів до держаВНОІ"О та місцевих бюджетів, а отже і дО МОЖJНІВОІ"О збільшсння 

доходів місцевих бюджстів та зменшення доходів державного бюджету. 

Однак, до законопроекту не надано ІІронозиції для збалансування 

бюджетів, як це визначено частиною псршою стапі 27 БюджетноІ"О кодсксу 
України та частиною третьою стапі 91 Рсгламенту Всрховної Ради України. 

Міністерство фінансів України згідно з еКСllертним висновком нс 

ІІідтримує нрийняпя заКОНОIlроекту в поданій редакції. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змІН до ДСЯКИХ законІВ УкраїНІІ 

(щодо законодавчого врегулювання зсмсльних відносин, нов 'язаних ІЗ 

розмежуванням земсль дсржавної та комуншІы�оїї власності та ІЮСІІJlСННЯ нрав 

місцеВОІ"О самоврядування в Україні (реєстр. N~ 2858 від 18.04.2013), подаНІІіі 
народним дспутатом України Дубневичем Я.В., призвсде до змсншсння доходів 

дсржавноІ"О бюджету та збільшсння доходів місцевих бюджетів ЗaJІСЖНО ві)! 

здійснених ОIlсрацій з І1родажу земельних ділянок нссіЛЬСЬКОГОСІюдаРСЬКОІ"О 

нризна'IСННЯ, що псребувають у дсржавній власності. 

У разі прийняпя відповіднОІ"О закону він має набирати 'ІШІІІості ЗІ"ідно із 

законодавством. 

2. Це рішсння надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІІ З ПИТШІІ> 

аграрної політики та зсмсльних відносин. 

1.2.29. СЛУХАЛИ: 
Інформацію І1рО IІроект Закону України про внсссння змін )10 деЯКІІХ 

законодавчих актів У країни щодо врсгулювання деяких питань РОЗllоряджеНIІЯ 

зсмельними ділянками до завершсння IІроцесу розмежування зсмсль державної 

та комунальної власності (реєстр. N~ 2858-1 від 19.04.2013), ІЮДШІиіі народним 
деІІу-гатом України Миримським Л.lО. 

ВЇДміТИJIИ: 

Головним з ІІІДГОТОВКИ та ІІопереднього розгляду заКОНОIlРОСКТУ f 

Комітст з ІІитань аграрної політики та земельних відносин. 

ЗаКОНОIlроектом НрОIlОНУЄТЬСЯ, зокрема, нункт 9 роздіJlУ І! «ПРІІкінцеві і 

нсрехідні ІЮJІОЖСННЯ» Закону України «Про внсссння ЗМІН до деЯКІІХ 

законодаВЧIlХ акТІВ України щодо розмсжуваНIІЯ зсмеJІЬ дсржавної 

комунальної власності», згідно з ЯКlIМ IІраво власності на зсмсльні ДIJIЯІІКlІ 

)lсржавної та КОМУШUІІ>НОЇ власності рсалі'\уєп>ся І1ісля 'й державної рс(стр~щії, 

JЮІІОВНІІПІ ІІОJІОЖСННЯ~І ІІІЮ ТС, ЩО цеіі ІІУНКТ наБІІрає 'ІІІІІІІОСП ІІІСШІ 
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!lроведсння іНВСНТUРИЗUІ\ії зсмель, внссення даних до ДеРЖUВ!lОГО зс~!еJl!,НОГО 

кадастру і державної реєстраІ\ії прав ВJшсності на ЗСМСJlьні ділянки, Шlе нс 

ранішс 01 січня 2014 року. 
Слід зазначити, що відповідно ДО пункту 56 частини лругої СТПТl'і 29 ти 

пункту 5 частини статгі 71 Бюджетного кодексу УКРUЇНИ ЛО доходів заПIJIЬНОГО 
фонду державного бюджету зараховуються кошти від ІІродажу зсмеJІЬНИХ 

ділянок несільськогосподарського !Іризначення або !Ірав на них, що 

!lерс6увають у державній власності, та до доходів бюджету розвитку місневих 

бюджстів зараховуються КОШТlI ВІД продажу зсмельних ДШЯНОК 

несільськогосподарського ПРlІЗначсння або прав на них, що перебувають у 

комунальній власності. 

Тому запропоноване законопроектом відтсрмінування до СІ'ІНЯ 

2014 року положень щодо можливості реалізації права власності на земеЛЬНІ 
ділянки державної та комунальної власності після державної рсєстранії такого 

нрава власності матиме наслідком зменшсння у 2013 році ВІЩІОВІДІ!!ІХ 

надходжень до дсржавного та місцсвих бюджетів. 

Однак, до заКОНО!Іроекту не надюю !Іропозиції ДЛЯ збалансування 

бюнжстів, як нс визначсно частиною !lСРШОЮ статгі 27 Бюджстного кодсксу 
України та частиною третьою статті 9\ Регламенту 13срховної Ради УкраїНІ!. 

Міністерство фінансів України згідно з СКСІІеРП!ІIМ ВИСНОВКОМ нс 

Ilідтримує прийняття заКОНОІІроекту в !Іоданій редакнії. 

УХВАЛИЛИ: 

\. Проскт Закону УкраїlІ!1 !Іра внессння змін до дсяких законодавчих 

актів України ЩОj\О ВРСГУJl!овання j\СЯКИХ ІlІlТань розноряюксння ЗСМСЛЬНІІМИ 

ділянками до завсршсння !lрОЦССУ р03мсжування ЗСМСJI!, дсржавної та 

комунальної власності (рсєстр. Н2 2858-1 від 19.04.2013), lІонаниіі НЩЮДНШІ 

ДСllутатом України МИРИМСЬКИМ Л.ІО., може призвссти ДО змсншсння ,Іоходів 

дсржавного і місцсвих бюджетів у 2013 році. 
2. Це рішсння надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

аграрної політики та земсльних відносин. 

1.2.30. СЛУХАЛИ: 
Інформанію проект Закону України про внессння змін до деяких законів 

України ЩОДО рсформування державних і комунальних друкованих засобів 

масової інформації (реєстр. Н22600-1 від 09.04.2013), Іюданий народним 

депутатом України Княжицьким МЛ. 

Відмітили: 

Головним з Пlдготовки та попереднього розгляду проскту закону є 

Комітет з !Іитань свободи слова та інформації. 

Законопросктом IlрОПОНУЄТЬСЯ здійснення заходів щодо реформування 

друкованих засобів масової інформації, засновниками (С!lівзаСНОВНlІками) яких 

виступають органи державної влади, інші державні органи, органи Мlсневого 

самоврядування, у строк до 31 грудня 2016 року. 
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Зокрема, проІТОНУЄТЬСЯ реформування друкованих ЗМІ ШЛЯХОМ ЗI\!іНII 

засновника ЗМІ, НРllВаПlЗанії маЙІІа рсдакції та перстворсння ті в I'ОСllодарське 

товарисТІЮ. 

Крім того, псрсдбачаєтьея можливість перстворення лрукованих ЗМІ, 

заснованих цснтральними органами виконавчої влади, IIРСЗI1ДСIПОI\! УкраїНІ!, 

Національною радою України з питань телсбачення і радіОМОВJIСIIНЯ, ФШЩОМ 

дсржавно['о майна України в офіційні друковані видання. 

За визначенням автора закононроскту, ЙОГО реалізанія не flOтрсбує 

додаткових матеріальних та інших витрат з Дсржавного бюджету України. 

Проте, статтсю 33-8 законопроекту пропонується персдати ІІРlшіщсюlЯ, 
що персбувають у дсржавній або комунальній власності, в яких на час 

реформування персбували редакції, в оренду строком не МСНШС ніж ІІ<! 

п'ятнадцять років з розміром орендної плати, установлсним для бюджстних 

організацій. Таки!. договір оренди укладається між рсдакцією та ФОН)[ОМ 

дсржавнOJО майна України (liого РСГlональними ві)lдіЛСННЯМIІ) або 

віДlІовідними органами місцсвого самоврядування. 

Крім того, нормаМIf стапі 33-4 законопроекту нередбачаєТl,СЯ I\ЮЖЛllвість 
здійснення реформування друкованого засобу масової інформаllії ШШІХОМ 

ПРlІватизації маііна рсдакції відповідно до законодавства з питань ІІРllваПI13І[ії, 

враховую"и особливості, визначсні даним законопроектом. 

Відтак, реалізаl1ія зазначеного ЗУМОВI1П, лодаткові надходжсння бюджетів 

від ореН)[ІlОЇ плати та IІРl1ватизації майна рсдакніЙ. 

Разом з тим, здійснення заходів !І[ОДО рсформування засобів масової 

інформації може маТІ! наслідком оптимізацію витрат дсржавного та міСЦСВI!Х 

бюджетів на ІІідтримку лсржавних та комунаЛl>llИХ засобів масової інформації. 

За СКСІІСРТНИМ висновком Міністсрства фінансів УкраїНІ! IІриіішптя 

законопроскту [ ДОllільним. 
ЕКСІІСРТНИЙ ВИСНОВОК Головного haYKOBO-СКСIІСРТНОГО управЛІННЯ 

Апарату Всрховної Ради України заКШlОllроект на дани!. 'Іас відсутнііі. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект 'Закону УкраїНІ! про внсссння змін до )[еяких 'Законів УкраїНІ! 

щодо рсформування державних і комунальних друкованих засобів масової 

інформШ!ії (рсєстр. N~ 2600-1 від 09.04.2013), поданий народним ДСIlутапш 
України КНЯЖІІЦЬЮШ МЛ., має вплив на показник" бюджету (збільшить 

надходження і сприятиме оптимізації видатків бюджстів). 

У разі прийняпя відповідного закону він можс набllрати ЧИННОСТІ у 

тсрмін, визначениіі автором законопроекту. 

2. Цс рішення надіслати Комітету Всрховної Ради Україн" з питань 

свободи слова та іНфОРl\шцїі. 

1.2.31. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про "роскт Закону України про внесення змін до деяких 

законів України шодо врегулювання питань оформлення прав власності на 

об'єкти нерухомого майна закінченого будівництвом дО 05.0Х.1992 року, 
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(реєстр. H~ 2252 (доопрац.) ВІД 21.02.2013), 1l0даний народним )!СІІутатом 

України НеЧИllоренком В.М. 

8ЇДміТИJIИ: 

Головним з розгляду законопроекту є Комітет з ІІитань будівництва, 

містобудування житлово-комунального господарства та рсгіональної 

!IOЛIТИКIІ. 

ЗаКОНОllроектом IlрОІІОНУЄТЬСЯ внести зміни ДО законів У країни 

«Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про J1ержавну реєстрацію 

реЧОВIІХ прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з мстою законодаВЧОI"О 

врегулювання 11І1Тань оформлсння права власності Н3 об'єкти неРУХОМОI"О 

мзйна, які збудовано до 5 серпня 1992 року. 
Крім того, вносяться зміни до Закону Укрзїни «Про СУДОВІІіі збір», ЯКlIМI1 

ІІрОllOНУЄТЬСЯ встановити до 31 грудня 2017 року СТ3ВКУ судового збору У 
снорах майновОІ"О характеру - за 1І0даЮІЯ І10зовів про визнзння І1рава власності 

на СІШДКОВС майно, а саме на закінчені будівництвом ilU 5 сеРІІНЯ 1992 року 
індивіДУaJlьні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, ГОСlIOДЩ1Ські 

(rrрисадибні) будівлі і СIlОРУДИ, прибудови до них, на рівні 0,1 розміру 

мінімальної заробітної rrлати. 

8іДlювідно до чинних норм зазначенОІ"О закону ставка СУДОВОІ"О збору у 

Сllорах майнового Х3Р3КТСРУ НС може бути меншс 0,2 розміру мініМШIЬНОЇ 

ззробітної плати. 

Відтак, така З3КОНОД3В'Ш І1ропозиція Ilрlпведс до змсншення Ішдходжень 

до сrrсціШIЬНОГО фонду Державного бюджету Укрзїни та, віДIlовіюlO, до 

зменшення рівня фінансового заБСЗIlечення судів, оскіЛЬКlI 'ШСПrною другою 

стапі 9 Закону України «Про СУДОВИЙ збір» І1ерсдбачено, ЩО КОЩТІІ судового 
збору СIlРЯМОВУЮТЬСЯ на ззбеЗllечсння здійснсння І1рШЮСУДДЯ, зміннення 

матеріально-технічної бази судів, ВКJlЮЧШОЧИ створення Т3 ззбеЗIlсчення 

функціонування Єдиної СУДОВОЇ інформаційної СlІстеми, веб-І10РТ3ЛУ судової 

влади, комп'ютерних JlOкалЬЮIХ мереж, сучаСНllХ систем фіксування судового 

процесу, придБЮIІ!Я та обслуговування КОМI!'ютерної і копіювально

РОЗМНОЖУВaJlЬНОЇ техніки, впровадження електронного ЦИФРОВОІ"О I1iДl!llCY. 

ІІроте, всупереч вимогам стапі 91 Регламенту Верховної Рзди України Т3 
стапі 27 Бюджетного кодексу УкрзїНIІ суб'єктом З3КОНОД3ВЧОЇ ініціативи нс 
надано фінансово-економічних оБГРУНТУВallЬ до заКОНОllроекту (ВКЛЮЧ3ЮЧIІ 

відповідні розрахунки) та НРОllOЗИllій змін до законодавчих актів УКР3ЇНИ щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжснь бюджету 

для досягнсння збалансованості бюджету. 

Термін набрання чинності, визначений у заКОНОIlроскті, нс віДllOвідзє 

частині третій стапі 27 Бюджстного кодексу України, якою І1срсдбачсно, що 
закони України або Їх окремі ноложення, які ВlIJlІІвають на показники бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрзти бюджету) і 

нриймаються після 15 ЛИПНЯ року, ЩО передує илановому, вводяться в ДІЮ не 
раніше 1l0чатку бюджстного Ilсріоду, ЩО Н3СТ3Є за шralIOLIIШ. 

Відновідно до еКСIlСРТНОГО ВІІСНОВКУ MilliCTcpCTBa фіllзнсів УкраїlІl1 

(ДООIlР,ЩhОВШIOI"О) НРIІЇlНяття зазIШЧСНОI"О заl(ОIlUllроеl(ТУ НС lІіЦТРIІМУЄП,СЯ. 
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Зазначається, що в умовах надходжень у 2012 році до державнОІ-О 

бюджету судового збору (948,3 млн грн) недонадходжсння цього збору, у разі 
ІІРИЙНЯТТЯ заКОНОIlроекту, становитимуть від 430 млн грн до 916 млн грн, що 
потребуватиме відповідної КОМІІенсації ІЗ заПIJ\ЬНОІ-О фонду державного 

бюджету. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного науково-експсртнс 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду у 

першому читанні заКОНОIlроект ДОЦlJlЬНО І10вернути суб'єкту IІрава 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону України про внесення змін до деяких законів УкраїНІІ 

щодо врегулювання ІІитань оформлення IІрав власності на об'ЄКТIІ нерухомого 

майна закінченого будівництвом до 05.08.1992 року (реєстр. N~ 2252 (ДООIIР.) 
від 21.02.2013), поданий народним ДСllутаТОI\І УкраїНІІ Нечипорснком В.М., М3С 
1Jl1JlІІВ на показники бюджсту (змсншує надходження Сllсціального фонду 

державного бюджету від сплати судового збору та потребує додаТКОВIІХ 

видатків загального фонду державного бюджету на забеЗIlсчення діЯJlьності 

судів) і у разі прийняття віДІІовідного закону до 15 ЛІІІІНЯ 2013 року він ма(' 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а І1ісля 15 ЛIllІНЯ 2013 року - нс 

раніше І січня 2015 року (або І січня наСТУПlЮІ-О за цим року залежно від часу 

прийняпя закону). 

2. Це рішсння надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІІ з lllпань 

будівництвз, містобудування жIIтJюво-комунaJIы�mm rOCllOJIapCTBa та 

регіональної ІІолітики. 

1.2.32. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про І1роект Закону України про внесення змін )~o Закону 

України «Про освіту» (ЩОДО відновлення гарантій держави Ilе)щгогіЧНIІМ, 

науково-педагогічним IІрацівникам та іншим категоріям IІрацшників закладів 

освіти) (реєстр. N~ 2861 від 18.04.2013), поданий народними депутатаl\lІІ 

України Гриневич Л.М., Петренком п.д. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з розгляду заКОНОllроекту є Комітет з ІІитань науки і oCBiТlI. 

ЗаКОНОllроектом пропонується встановити: середні 1І0саДОВІ оклаДІ 

(ставки заробітної IІлати) haykobo-недагогіЧНIІМ IІрацівникаl\l ВИЩИХ 

навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації на рівні 1І0двійної середньої 

заробітної IІлати IІрацівників IІромисловості, педагогіЧНIІМ IІрацівникам ВІІЩИХ 

навчаЛЬНІІХ закладів 1-11 рівнів акредитації та інших наВ'laJlhНИХ закладів на 

рівні не нижчому від середньої заробітної llJІаПI IІрацівників IІромисловості, 

доплати спеціaJlістам, які працюють в системі освіти, до рівня середньомісячної 

заробіПlОЇ IІлати IІрацівників у цілому ІЮ народному I-ОСllодарству, сере)щій 

розмір ІІосаДОНIІХ окладів (ставок заробітної плаТІІ) оБСЛУI-ОВУЮЧОМУ lІерсоlНUlУ 

віДІІовідно до схеми llОсаДОВllХ окладів (ставок заробітної ШІаП!), шо 

ншначаlOП,СЯ Кабінетом Міністрів України. 
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Крім того, псредбачається здійснювати псрсгляд заробітної ІІЛПТИ 

педпгогі'lНИМ тп НПУКОВО-lІсдпгогічним ПР3l(іВlІІlкаl\l, СПСІЩlJlіСТП~I, які 

прпцююп, у Сl!стсмі освіти, і обслуговуючому lІеРСОI!ПЛУ двічі нп рік з 

щоквартальною іНJtеКС31(ією з урахув3ІIНЯМ рівня інфляції. 

Також, встзновлюється, що беЗОllлатне КОрl!СТУВ3ННЯ ЖІІТЛО~І з опалснням 

і освітленням педагогічним працівникам, які працюють у сільській MICIIeBOCТl І 

селищах міського типу, а також пенсіонерам, ЯКІ раніше працювали 

пеДШ'огічними працівниками в цих населених пунктах і Іlроживають у них, 

надається без врахувзння сукупної величини доходу Т3К1IХ осіб. 

33 lюпередніми розрзхункаМІ1 Міністерства фінансів України реалізпція 
положень законопроекту І\Отребуватиме додаткових видатків з державного та 

місцевих бюджетів в обсязі понад 58 млрд грн в розрахунку на рік. У разі 

збільшення розміру 1І0садового окладу працівника І тарифного розряду ЄЛIllIOЇ 

тарифної сітки і мінімальної заробітної плати обсяг додаткових коштів 

відповідно збільшуватиметься. 

Всупереч вимогпм статті 91 Регламснту Верховної Ради України та 

статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініІІі3ПІНІІ нс 

надано фінансово-скономічних обrрунтувань JtO ЗПКОНОІІРОСКТУ (включаЮ'1І1 

відповідні розрахунки) та IIРОlІОЗlщііі змін до заКОНОJЩВЧИХ актів України ЩОДО 

скорочення ВІІТРПТ бюджету та/або джерел додаткових надходжень БЮJtжету 

для досягнсння збалансованості бюджсту. 

Тсрмін набрання чинності, визначений у заКОНОJIроекті, не віДІІовідає 

частині трстій статті 27 Бюджетного кодсксу УкраїНІ!, якою псредбачсно, ню 
закони України або ЇХ окремі положення, які впливають на l\ОкаЗНИКlІ бюджету 

(зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджсту) і 

IIриймаються після 15 JlllIlНЯ року, ШО псрсдує IIJІаIlОВОМУ, вводяться В дію нс 

ранішс початку бюджетного псріоду, що настає за IIJIaHOBIIM. 
Ilоложення законопроскту не УЗІЩ\ЖУЮТЬСЯ із ВІІМОІ,ІМІІ статті І 16 

Конституції України та статті 2 3акону України «Про Кабінет Міністрів 

України», згідно з ЯКИМІІ Кабінст Міністрів України заБС311ечує провсдсння 

фінансової та податкової поліТИКІІ, політики у сфері освіти, а відповідно до 

стапі 20 3акону України «Про Кабінет Міністрів УкраїlIIl» Т3 стапі 83акону 
України «Про оплату праці» Кабінст Міністрів України Вl\Значає УМОВН оплаТІ! 

праці працівників бюджетних установ. 

3 метою упорядкування оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери, а також створення механізму 

підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузсвих та міжпосадових 

співвідношень в оплаті праці Кабінетом Міністрів України постановою 

від 30.08.2002 N~ 1298 затверджено Єдину тарифну СІТКУ розрядІВ 

косфіцієнтів З Оl1лати праці ІІрацівників установ, закладів та оргаlllзацій 

окремих галузсй бюджетної сфсри. Слід також зазначити, що з МСТОЮ 

підвищсння рівня заробітної плати праціВНlIків бюджетної сфеРll, УРЯДО~І у 

поточному році прийнято постанову від 27.03.2013 N2 197 «Про lIідвищсння 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окреМIІХ галузей 

бюджетної сфери». 
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Міністерством фінансів України нрийняття законопроскту вважається 

нсдоніЛhНИМ, зважаЮЧIІ на зауважеШНI, аналогічні виклаДСlІllМ ВІІІІІС. 

Зазначається, що рсалізанія ПОЛОЖСНЬ заКОНОllроекту ІІРІІЗВСДС дО 

поглиблення іСНУЮЧIІХ ДIІСIlРОlІорнііі у рівні оплаТIІ ПрШІI праl1іВНН){IВ 
бюджетної сфери і потребуватимс додаткових видатків, які у Дсржавному Ja 

місцевих бюджетах не персдбачені. 

Узагальнюючий висновок Головного науково-експертного Уllравління 

Апарату Верховної Ради України на даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проскт Закону України IІрО внесення змін до Закону України 

«Про освіту» (ЩОДО відновлсння гарантій держави псдагогічним, науково

педагогічним IІраціВНlІкам та іншим категоріям IІрацівників закладів освіТІІ) 

(рсєстр. N2 2861 від 18.04.2013), поданий народними дспутатаМIІ У країНIІ 

І'р"нсвич Л.М., Пстренком П.Д. та іншими, матиме ВflЛИВ на IIОКЮНIІ){1І 

бюджсту (значно збільшить ВlІтрати державного та місцевих бю)(жстів) і у рюі 

ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 JIIIfIНЯ 2013 року він має ВВОДІ ІТися в дію 
не раніше І січня 2014 року, а lІісля 15 липня 2013 року - нс раніше І січня 

2015 року (або І січня наСТУІІНОГО за ЦІІМ року залежно від часу IІриііЮIlТЯ 

закону). 

2. Це рішсння надіслати Комітсту Верховної РаДІ! України з flllТань наУКI! 
І ОСВІТИ. 

1.2.33. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про "роскт Закону України про внесення З~lін до деяких 

законодавчих актів України (ЩО)(О розпуску фракції у Верховнііі Раді УкраїНІ! 

'за антиконсппуційну діяльність) (реєстр. N2 2765 ві)l ()l).04.20 13), І IOJtaI 11 І іі 
народним ДСНУПlТОМ УкраїНIІ )ІЯІІІКОМ О.В. 

Відмітили: 

Головним з иіДГОТОВКIІ та поперсднього розгляду законопроекту є 

Комітет з питань Регламснту, дспутатської етики та забезпсчення діяJIы�oсll і 

Верховної РаДIІ України. 

ЗаКОНОllроектом пропонується встаНОВИТIІ, ІНО повноваження наРОllНIІХ 

депутатів України достроково IIРИПlIІІЯЮТЬСЯ у разі рОЗIlУСКУ за рішснням 

Верховної Ра;Н1 України депутатської фракції, якщо вона інініювала провсдення 

нсзаконного засідання Верховної Ради України, що призвело до IlОрушення 

норм Регламенту, ухвалення нслегітимних рішень та порушення законодавства 

України. 

Зl'ідно з ноложеннями Закону України «Про вибори народних дспутатів 

України» наслідком дострокового нрипинення повноважеНh народного 

депутата України, обраного у одномандатному окрузі, є ПРlІЗнаЧСflНЯ 

проміжних виборів. 

Зважаючи, шо підготовка і проведення виборів 

виключно за рахунок коштів Державного бюджету 

вказаних пропозицій, тобто проведення 

забезпечуватиметься за рахунок дсржавного бюджету. 
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депутатів здійснюється 

України, то реаЛІзаЦІЯ 

ПРОМІЖНИХ виборів, 



Крім того, наДЮIІІЯ соціальних І'арантій народним ДСllугатам України, які 

достроково ПРИІІИНИЛИ новноважсння внаСЛlJ{ОК рОЗllУСКУ за РІшенням 

Верховної Ради України, також здійснюються з державноm бюджету. 

Міністерство фінансів України нс підтримує l1РИЙНЯТГЯ IІроекту закону. 

Водночас, Мінфін звертає увагу, що автором законопроскту не заllРОПШlOвані 

зміни до частини п'ятої статті І Закону України «Про статус наРОДНОІ'О 

денутата У країни» щодо збережсння довічноm статусу народнOl'О деllутата 

України. За таких умов, звання народного деllутата України будс зберігатися 

довічно і за наРОДНИМll дснутатами, які достроково l1РИІlllНИJllI повноважсння 

внаслідок рОЗllУСКУ за рішснням Верховної Ради України ДСllутатської фракції, 

якшо вона ініціювала проведення нсзаконного засідання Верховної Ради 

України, що нризвсло до llОрушення норм Регламенту, ухвалення НСЛСІ'іпшних 

рішснь та порушення законодавства України. Це, в свою чергу, IІризвсде до 

збільшення кількості осіб, на яких lІоширюватимсться дія статті 20 Закону 
України «Про статус народного деllутата України», а саме, виплата 

матеріальної ДОllОМОГИ на перІОД IІрацевлаштування, IІраво на НРИЗllачсння 

пенсії відновідно до норм цієї статті ТОЩО, ЩО також СllРИЧИНИТЬ додатковс 

навантаження на дсржавний бюджет. 

Слід зазначити, ЩО в lІорушення частини ІІСРШОЇ стз'пі 27 Бюджетного 
кодсксу У країни та частини трстьої стапі 91 Рсгламснту Верховної Ради 

України, до законопроекту не надано фінансово-скономічнс обlрунтування 

(включаючи відновідні розрахунки) та ПРОllозиції ЩОДО 1l0КРИТТЯ витрат 

бюджсту та/або джерсл додаткових надходжень бюджсту для досягнення 

збалансованості державноm бюджсту. 

Крім того, термін набрання чинності законом нс узго)(жується з частиною 

третьою стап'і 27 Бюджстного кодсксу, згідно з якою закони України або Їх 
окремі lIОЛОЖСННЯ, які ВllJlИвають на показники бюджсту (зменшують 

надходжсння бюджету та збільшують витрати бюджету) і IІрllймаються ІІІСJІЯ 

15 ЛlШНЯ року, ЩО lІерсдує IІлановому, ВВОДЯТЬСЯ в дію нс ранішс llочатку 

бюджстного нсріоду, ЩО настає за нлзновим. 

Згідно з узагальнюючим ВИСНОВКОМ Головного H3YKOBO-СКСllертного 

управління Анарату Верховної Ради України, за результатами РОЗІЛЯДУ у 

нершому читанні закононроскт доцільно віДХИJIИПI. 

УХ8АЛИЛИ: 

І. Проект Закону У країни про внесення З~lІН до j{еЯКlІХ законодавчих 

акТІВ України (ЩОДО рОЗIlУСКУ фракції у Всрховнііі Ра)(і УкраїНІ! за 

антиконституЦlИНУ діяльність) (реєстр. N~ 2765 ВІД 09.04.20 ІЗ), ноданні! 

народним денугатом України Ляшком О.В., має ВІІJIIІВ на IЮЮIЗНИКlI бюджсту 

(МОЖС IlризвеСТIІ до збільшсння видатків дсржавного бюджсту). 

У разі ІІРИЙНЯТТЯ відповіДНОI'О закону до 15 липня 20 ІЗ року він ~ШЄ 
вводитися в дію не ранішс 1 січня 2014 року, а після 15 JlIIIІНЯ 20 ІЗ року - нс 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наСТУІІНОГО за ЦІІМ року заJlежно від часу 

IІРllііllЯТГЯ закону). 
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2. Це рішсння надіслати Комітсту Всрховної Р<lДИ УкраїНІ! з IlитаНh 

Рсгламснту, дспутатської етики та забезпечення діялы�oстіi Верховної Р<lДI! 

України. 

1.2.34. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проскт Закону України про внессння ЗМІН дО деяких 

законодавчих актів України (ЩОДО приведсння штатної чисельності 

IІравоохоронних органів у відповідність до ЄВРОllейських стандартів) 

(pCЄCTp.H~ 2428 від 01.03.2013), 1І0даний наРОДНШIІІ ДСllутатаМI! України 

Яцснюком АЛ., Пишним А.г., Петрснком П.д. та Іванчуком Л.В. 

Відмітили: 

ВіДlІовіДaJlЬНИМ за СУ"РОВОДЖСННЯ заКОНОllроекту Є Комітст З IІI1ТШIЬ 

націОНaJlЬНОЇ безнеки і оборони. 

ЗаКОНОllроектом "РОІІОНУЄТЬСЯ ВНССТІІ ЗМІНИ )10 законів УкраїlІІ1 

«Про загaJlы�уy структуру і чисельність Уllравління державної охорони 

УКР<lїНИ», «Іlро загальну структуру і чисельність Служби беЗllеки України» та 

«Про заГaJІЬНУ структуру чисельність Міністерства внутрішніх СllрШ:І 

України», ІІсрсдбачивши скорочення заГaJlЬНОЇ чисельносТІ IІрацівників 

зазначених органів удвічі, а самс: 

- УІІравління державної охорони З 2993 до 1537 осіб (на 1456 осіб); 
- Служби беЗllеки з 33500 до 16750 осіб (на 16750 осіб); 
- Міністерства внугрішніх Сllрав (крім внутрішніх військ) З 324400 до 

162200 осіб (на 162200 осіб); 
- внутрішніх військ МіністеРСТВ<І внутрішніх справ З 33300 до 16650 осіб 

(на 16650 осіб). 
Авторами заКОНОІІроекту визначено, що закон Н<lБИР<lЄ ЧIШlІОсті з дня 

його офіційного опублікування. 

У пояснювальній заІІисці до законопроекту зауважсно. що рсаліЗ<lція ііот 

норм забеЗІІСЧИТЬ скономію бюджстних коштів та дозволить використати 
.. . 

ВИВIЛЬНСНl кошти на ТСХНlЧНС IІсреоснащення структур ІІравоохоронних 

органів, підвищсння заробітних IIJIaT їх ПР<lцівникам. Тобто, у Т<lкиіі Сllосіб 

пропонується ІІокращити рівень грошового забезпечення військовослужбовців 

(ОІІлати IІраці ІІрацівників) та зміцнити матері<lльно-технічну базу ЦІІХ органів. 

Міністсрство фінансів України у еКСІІСРТНОМУ висновку до заКОНОllроекту 

зазначає, що РСaJlізація норм заКОНОllроекту черсз одномоментність скорочсння 

такої чисеJlьність удвічі, можс потрсбуваТIІ додаткових ВИД<lтків з державного 

бюджсту, у тому ЧИСJіі у 2013 році, зокрсма, на виплату вихідної ДОIІОМОIlІ IІрИ 
звільненні із служби, виплату компенсації за рсчовс майно, вирішсння інших 

питань соціaJlЬНОГО захисту звільнсних осіб тощо, обсяг яких не~IОЖЛIІВО 

обрахувати за відсутності вихідних даних. Протс, у подальшому МОЖJIIJВ<І 

економії видатків державного бюджсту у зв'язку із скороченням чисельності 

Вllщевказаних силових структур. Зауважено, що остаточний висновок ЩОДО 

фінансового забс:mсчсння заКОНОІІроекту ~ЮЖJIIІВО наJЩТИ З<l реЗУЛЬТ<lТ<І~1ІІ 

аналізу віJ(llOвіДlІІlХ розрахунків від мвс, СБУ та УIlРШJJIіНШI лсржавної 

охорони. 
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На думку Мінфіну, скорочення чиселыlстl нраВООХОРОНlІl!Х ОРІ'анІВ має 

З)lіііснюваПІСЯ І10СТУПОВО 13 3а1наЧСНIІЯМ показннків СКОрО'IСIІIІН 'Ш КОIІКрСТІІІlіі 
нсрюд, 

Одночасно, Міністерство фінансів відмічає, 11\0 КРІІ~lіllаЛI,НIШ 

пронесуаЛЬНIІМ кодексом УкраїJlИ розширено <рункнії СJІЇДЧІІХ IІІдрО1діJІІВ 

ОРI'анів виутріUJніх СІІрав, зокрема деЯКІ (~YHKHiї lllОДО підслідності 
. . . . . 

КРИМІНальних правонорушень передаНІ ВІД ІНШИХ нраВООХОРОННІІХ органІВ, 

координації діяльності службових осіб, відповідальних за перебування 

затриманих, внсссння відомостей дО ЄДІІІЮГО рсєстру ДОСУДОВІІХ розслідувань 

тощо. 

При цьому, зазначається, що Указом Президента України від 06.04.2012 
NQ 252 утворсно Комітст з питань реформування !ІраВООХОРОIІНІІХ органів, 

І'ОЛОВНИМИ завданнями нкого є підготовка ПРОІЮЗlщій, організаЦІЯ !lіі(ГОТОВКІІ та 

розгляд закононросктів, програм, заходів 3 удосконалсння ОРПlні'3ації та 

діяльності правоохоронних органів України, ОПТІІмі'3ації їх CIlCTeМlI, структури і 

чиссльності. 

Необхідно зазначити, що в порушення ВІІМОГ чаСТІІНИ першої статті 27 
Бюджетного кодексу У країни та частини третьої статті 91 Рсгламснту 

Верховної Ради України розробниками законопроекту нс надано І1РОllО3Іщііі 

що;ю змін до законодавчих актів України із скорочення витрат бю)(жсту та/або 

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

БЮJ\жету. Крім того, згідно з ВИМОI'аМІI частини третьої ста'пі 27 БЮДЖСТlЮІ'О 
кодексу України заКОНIІ України або ЇХ окремі положсння, які ВIIJІІІІШЮТЬ на 

показники бюджету (змсншують надходжсння бюджету та/або збіJІЬШУЮТЬ 

витраТІ! бюджсту) і ПРlІймаються після 15 JIllІІНЯ року, ЩО персдує нлановому, 
вводяться в дію не ранішс ночатку бюджетного псріоду, що настає 'Ш IIJtaНОВJШ. 

На момснт РОЗІ'JIЯДУ законопроекту від ГОЛОВНОГО haYKOBO-СКСIlСРПIOП) 

унравління Апарату Всрховної Ради У країни ІШСНОВОК ІІС надііішов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IІрО внесення змін до деяких законодаВЧIlХ 

актів України (щодо приведення шппної чIlссJIы�oстіi правоохоронних органів у 

відповідність ДО ЄВРОlIеЙСЬКIІХ стандартів) (рсєстр. N~ 2428 від () 1.03.20 13), 
lІоданиіі наРОДI!ІШИ дспутатами УкраїН11 ЯІ\енюком АЛ., ПIIIlIІІIІМ АТ, 

Петренком ПЛ. та Іванчуком А.В., має вплив на показНИКИ бюджету (оцінка 

впливу на витрати державного бюджету визначаТlІметься нанрямаМІІ, заходаШI 

та термінами рсалізаllії законодавчої пропозиції). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 линня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а після 15 JJИПНЯ 2013 року - нс 

раніше І січня 2015 року (або І січня наступного за ЦІІМ РОКУ залежно від часу 

"РІІЙНЯТГЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Всрховної Ради УкраїНIІ з ПlІтань 

національної безпеки і оборони. 
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1.2.35. СЛУХАЛИ: 
Інфоршщію ІІрО IІроект Закону України про внссення 'Змін ДО ДСЯКІІХ 

законодаВЧIІХ актів України (щодо відновлсння гарантій незалсжності судової 

влади) (рсєстр. N~ 2477 від 06.03.20 І 3), ПО)!а!IIIЙ IІаРОДНIІМ ДСІІугатом У країlІІ1 
Берсжною І.Г. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з lІитань 

верховенства IІрава та llравосуддя. 

Законодавча ПРOllOзиція, зокрема, персдбачає внсссння змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» щодо: 

І). ВИllлаТІІ щомісячного довічного грошового утримання судді у РОЗ~lірі 
80 відсотків суддівської винагороди судді, IІра11ЮЮЧОГО на відповідніil 1І0салі, 
бсз СllJJaТИ 1І0датку. За кожний повний рік роботи понад 20 років на llocaJIi судді 
законопроектом псрсдбачсно збільшення розміру щомісячного довічного 

грошового утримання на два відсотки від суддівської винаl'ОРОДI1, алс не більшс 

ніж )\0 90 відсотків суддівської винагороди. Судді у відстаВ11і за станом 

здоров'я, якнй має стаж роботи на посаді судді МСlll1lе 20 років, розмір 

щомісячного грошового утримання обчислюється ПРОПОР11ійно KiJll,KOCTi 
1І0ВНИХ років роботи на 1І0саді судді. 

2). Отримання суддею у відставці, який не досяг IІснсіilного віку, 

НСОllOдатковуваного щомісячного довічного I'РОllЮВОГО утримання. Прll 

досннснні таКІІМ сумею пснсійного віку за ним збсрігається право на 

одержання щомісячного довічного I'РОШОВШО утримання або, за ііого виБОРО~I, 

призначається пснсія на у~ювах, IІсрсдбачсних статтсю 37 Закону У КР,ЙНІІ 
«Про державну службу». 

3). ВИllJ13ТИ пснсії або щомісячного )lОвічного I'РОIІІ080ГО УТрllМаІll1Я сущ!і 
нсзалсжно від заробітку (прибутку), одсржуванOl'О суддсю lІіСJJЯ ВІІХЩ!У У 

відставку. Довічне грощове утримання ВИПJJачується за остаНllім ~lIcцeM 

роботи. 

4). Здійснення псрерахунку ранішс призначсного щомісячного довічного 
грощового утримання у разі зміни розміру грошового утримання діючих СУД)!ІВ. 

5). Розиовсюдження на суддів, ПРl1ЗнаЧСIlИХ чи обраних на посаду до 

набрання чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ранішс 

діючого порядку нарахування, псрерахунку, індексації і ВIНlJlаПI довіЧНОI'О 

грошового утримання. 

Крім того, просктом закону передбачається внеСПI зміни до законів 

України «Про загальнообов 'язковс державне ІІенсійнс страхування» та «І Іро 

заходи щодо законодавчого забезнечсння реформування пенсійної систем 11», 

ЯКlIМИ персдбачено відмінити обмсження щодо встановлсння максимального 

розміру lІенсії або щомісячного довічного грошового утр"мання суддів у 
. . 

ВІДставЦІ десятьма прожитковими МІНІмумами. 

У фінансово-економічному обrрунтуванні до законопроекту ііого автором 

зазначається, що реалізація норм проекту закону може бути забсзпечсна без 

збільшення фінансових витрат з Державного бюджету УкраїНІ! - черсз 

спрямування частини кошТІВ, ЯКІ надходять до бюджету від СllлаПI судового 
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збору (довідково: відповідно до вимог Закону України «Про судовий збір» 

кошти від снравляння судового збору надходять до снсціального фонду 

дсржавного бюджету та спрямовуються на заходи, визначені цим законом, до 

Ilереліку яких не входить передбачене закононроектом [lOліншсння 

матеріального забезпечення суддів у відставці). Протс, відновіДНIІХ З~lін до 

Закону України «Про судовий збір» не заНРО[lOновано. 

Одночасно, нсобхідно зазначити, що відміна обмсження щодо 

встановлення максимального розміру ненсії або шомісячного довічного 
. . . 

грошового утримання СУДДІВ у ВІДставЦІ призведс до додатково['О навантажсння 

на бюджет Пенсійного фонду УкраїНIІ і відповІДНО до додаткових видатків 

загального фонду державного бюджету в частині вишraПI нснсій за ріЗНИМIІ 

ненсіііНIІМИ програмами. 

Разом з тим, в порушсння вимог чаСТИНІ! нершої стаггі 27 Бюджстно["() 
кодсксу України та частини третьої статті 91 Регламснту Всрховної РаДIІ 

У країни розробником закононроскту не надано НРOllOзицііі щодо змін до 

законодавчих актів України із скорочення витрат бюджету та/або джсрсл 

додаткових надходжснь бюджету ДЛЯ досягнсння збалансованості бюджсту. 

За екснертним висновком Міністсрства фінансів України рсалізація 

закононроекту не В[[J[ине на доходну частину бюджету, алс потрсбуватимс 

значних додаткових видатків з державнОІ'О бюджету на збільшсння розміру 

ШОI\\ісячного довічного грошового утримання суддів, а також на [[ерерахунок та 

індексацію довічного \'рошового утримання. 

За розрахунками Мінфіну збільшення розміру щомісячного довічно!"О 

І"РОШОВО!"О УТрllмання [lOтребуватимс додаткових видатків дсржавно!"О бюджсту 

тільки у 2013 році в обсязі щонайменше 136 млн гривень. 
Мінфін вказує на відсутність можливості фінаНСОВОIО забсзнсчення 

прийняпя даного закононроекту в ноточному бюджетному нсріоді та вважає, 

що законопроект не може бути ПРИЙНЯТІІЙ. 

У розділі другому законопроекту зазначається, що він набирає чинності '3 
дня, наступного за днем його онублікування. 

Разом з тим, згідно з вимогами частини третьої стапі 27 Бюджетного 
кодсксу України закони України або їх окремі lюложення, які ВШ[lІвають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збіJII,ШУЮТЬ 

витраТIІ бюджету) і нриймаються нісля 15 JIIНІНЯ року, ЩО І[ередує ПЛШIOВОI\IУ, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного І[еріоду, що настає за [[J13HOBIIM. 

На момснт розгляду законопроекту від Головного haykobo-експсртнО!о 

унравління Аllарату Верховної Ради України висновок не надііішов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України нро внесення 

актів УкраїНІ! (щодо відновлення гаранТlИ 

(реєстр. N22477 ВІД 06.03.2013), поданий 

Бережною І.г., має ВІІЛИВ на [lОказники 

ЗМІН ДО ДСЯКІІХ законодаВЧIІХ 

незалсжності судової влаДII) 

народним ДСlIугатом У країни 

бюджету (збіЛЬШУЮЧIІ витраТІ! 

державного бюджету). 

У разі нриііняТlЯ віДlювіДIІОГО '3акону до 15 JllIІ[IІЯ 2013 року ВНІ мас 

ВІЮДІПІІСЯ в лію ІІС раніше 1 січня 2014 року, а ніСJlЯ 15 JllIІIІІЯ 2() 13 року - НС 
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ранішс 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залсжно від часу 
ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішсння надіслати Комітсту Всрховної Ради України з llИтаllh 

верховснства права та правосуддя. 

1.2.36. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про нроект Закону України ІІрО ДОІІовнення Кримінального 

llроцссуального кодексу України положеннями щодо використання llоліграфа 

(детектора брехні) (реєстр. N~ 2521 ВІД 12.03.2013), llоданий народним 

депутатом України Москалем Г.Г. 

ВідміТИJlИ: 

Відповідальним за СУllРОВОДЖСННЯ законопроекту є Комітет з 11lIПlНЬ 

всрховенства права та ІІравосуддя. 

Проектом закону, зокрема, нсредбачено ДОІЮВНИТИ КРИ~lінальниіі 

llроцесуальний кодекс України (далі - Кодекс) новою статтею 264-1 «Перевірка 
правдивості ІІоказів особи на ноліграфі (детекторі брехні»). 

Законодавчою ІІронозицією, зокрема, передбачено законодавчо визначити 

перевірку правдивості ноказів особи на поліграфі, загальні вимоги до 

нроведення такої перевірки у кримінальному проваджснні та застосування й 

результатів відповідними судовими експертамн державних СІІеціалізоваНlIХ 

установ. Так, просктом закону псредбачається, що ІІсревірка llРОВОДИТlIМСТЬСЯ 

за добровільною згодою особи з обов'язковою відсофіксацією; відмова від 

Ilроходження ІІсревірки не буде підставою для визнання особи ВІІІІНОЮ у 

вчиненні суснільно-небсзпечного діяння, але ця відомість заноситимсться до 

нротоколу слідчої (розшукової) дії. Результати персвірок на IlOліl"рафі, за 
. . 

нроектом матимуть ОРІєнтовне значення в процеСІ доказування. 

Крім цього, законопроектом нерсдбачено ДОІІОВНИТИ статтю 258 Кодексу 
новою нормою, якою пропонується віднести до різновиду втручання в нриватнс 

СІІілкування (життя) перевірку ІІравдивості ІІоказів особи на ІЮJlіграфі 

(детекторі брехні) віДІІовідно до нової статті 264-1 цього Кодексу. 
За еКСllертним висновком Міністсрства фінансів України рсалізація 

закононроекту може призвести до збільшення видатків дсржавноl"O бюджсту на 

заКУІІівлю поліграфів для Ilроведсння ІІсрсвірки судовими еКСllсртами 

державних СІІеціалізованих установ. Відсутність даних щодо ціни та кількості 

нсобхідних полі графів унеможливлює надання конкретного р0"3рахунку 

вартісної величини ВШIИВУ законопроекту на видаткову частину державного 

бюджсту. 

Мінфін не підтримує прийняття заКОНОІІроекту. 

Відповідно дО ІІУНКТУ 2 заКОНОІІроекту він набирає Чllнності чсрсз 30 днів 
з дня ііоl"O онублікування. 

Разом з тим, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або Їх окремі ІЮЛОЖСННЯ, які ВПШІВають на 

ІюкаЗНIІКll бюджсту (змсншують надходження бюджсту та/або збіJll,lIlУЮТЬ 

Вllтрати бюджсту) і IIРllіімаються нісля 15 JIllllІІЯ року, що lIСРСДУЄ IIJІаНОВО~IУ, 

вводяться В дію нс ранішс початку бюджеТlIOI"О Ilсріоду, що настає за llJlаІЮВIШ. 
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На момент розгляду законопроекту від Головноm l�aYKOBO-СКСllертного 

управління Апарату Верховної Ради У країни висновок нс надіl!1II0В. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про доповнення Кримінального процесуального 
кодексу України положеннями llЮДО використання поліграфа (детектора 

брехні) (реєстр. N~ 2521 від 12.03.2013), поданий народним деllугатом України 
Москалем Г.Г., має вплив на показники бюджету (збільшуючи витрати 

бюджету). 

У разі ПРИI!НЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2013 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року (тобто У термін, визначений 
розробником законопроекту), а після 15 липня 2013 року ~ не раніше 1 січня 
2015 року (або 1 січня наступного за ЦlIМ року залежно від часу ПРI!I!НЯТТЯ 
закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

верховенства права та правосуддя. 

1.237. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про беЗОІІлатну правову ДОПОМОГУ» (щодо І!рава на безоплатну 

вторинну правову допомогу окремих катеГОРІІІ осіб) (рсєстр. N~ 2522 
від 12.03.2013), подаНИI! народним депутатом України Кальцевим с.Ф. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з питань 

всрховенства права та правосуддя. 

Законодавча ПРОl!озиція псредбачає доповнсння статті 14 Закону УкраїНІ! 
«Про безоплатну правову допомогу» (далі ~ Закону) нормами 1110)(0 включсння 

до числа суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу батьків та 

дітей з багатодітних сімей, а також осіб, які самостійно виховуюп, трьох і 

більше дітей віком до 18 років стосовно питань, пов'язаних з соціальним 

захистом батьків та їх дітей. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

законопроекту не впливає на доходну частину бюджету, але І!отребуватиме 

додаткових видатків державного бюджету на оплату послуг адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову ДОПОМОГУ. 

Одночасно зазначається, що відповідно до пункту першого чаСТИНІ! 

першої статті 14 Закону особи, середньомісячний СУКУПНИI! дохід сім'ї яких 
нижчий суми ІІРОЖИТКОВОГО мінімуму, вже мають право на безоплатну правову 

ДОПОМОГУ. 

Мінфін вважає недоцільним прийняття законопроекту в поданій редакції. 

Відповідно до розділу 3 законопроекту він набирає чинності з дня, 

наступного за днсм ЙОГО опублікування. 

Разом з тим, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 
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витрати бюджету) і нриймаються після 15 липня року, що передує плановому, 
ВВОДЯТЬСЯ в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

На момент розгляду законопроекту від Головного haykobo-еКСIlСРТНОГО 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу» (щодо права на безоплатну вторинну 

правову ДОПОМОГУ окремих категорій осіб) (реєстр. N~ 2522 від 12ЛЗ.2()13), 

поданий народним депутатом України Кальцевим с.Ф., має ВIIЛlIВ на покаЗНIІКИ 

бюджету (збіЛЬШУЮЧIІ витрати бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він може 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року (тобто У термін, ВlІзнаЧСНllіі 

розробником законопроекту), а після 15 липня 2013 року - не ранішс 1 січня 
2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу IІРllііняття 
закону). 

2. Це рішення надіслати Комітсту Верховної РаДІ! YKpaїНlI з lІитань 

верховенства права та І!равосуддя. 

1.2.38. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внессння змін ДО дсяких 

законодавчих актів УкраїНІ! щодо впорядкування обов'язкової дсржавної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжснь (рсєстр. N~ 2523 
від 12.03.2013), поданий народним депутатом України Атрошенком В.А. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з питань 

економічної нолітики. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, законодавча 

ПРОПОЗИIІія має на меті усунсння правових колізій чинного законодавства з 

питань державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 

Так, існує конфлікт між нормами пункту 2 частини псршої статті 4 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та ЇХ 

обтяжень» (далі - Закон) та статті 794 Цивільного кодексу України (далі -
ЦКУ) в частині обов'язковості державної реєстрації права ореНДІ! будівлі або 

іншої канітальної споруди, що виникає із договору, укладеНОI'О на строк менш 

як три роки. Так, Законом не передбачено жодних винятків для обов'язкової 

державної реєстрації права залежно від строку користування, а відповідно дО 

ЦКУ визначається, що нраво користування нерухомим майном, яке ВlІІ!ІІкає на 

підставі договору найму будівлі або іншої капітальної СПОРУДІ! (їх окремої 

частини), укладеного на строк менш як три роки, не ІІідлягає дсржавнііі 

реєстрації. 

Законопроектом передбачається внести зміни до Цивільного кодексу 

України та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та Їх обтяжень» з метою врегулювання питання ЗДlиснення 

державної реєстрації права користування будівлею або іншою капітальною 

СІІОРУДОЮ (їх окремою частиною). 
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Необхідно зазначити, що реалізація норм законопроекту має ВІlJIИВ на 

показники бюджету (зменшуючи надходження бюджету). 

Так, чинна норма статті 29 Закону передбачає сплату державного мита за 
[[роведення державної реєстрації прав та їх обтяжень та справляння плати за 

внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі винравлення 

технічної помилки, допущеної не з вини державного реєстратора, та надання 

інформації з Державного реєстру прав. Таким чином, не сплата до бюджету 

зазначених платежів у зв'язку із не здійсненням державної реєстрації договору 

найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного 

на строк менш як три роки, може призвести до зменшення надходжень 

бюджету. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація норм 

законопроекту не впливає на виконання закону [[ро Державний бюджет України 

у поточному бюджетному періоді. Одночасно зазначається, що внесення змін 

до статті 794 ЦКУ, згідно з якими право користування будівлею або іншою 
капітальною спорудою (їх окремою частиною), якщо воно не !!ідлягає 

обов 'язковій державн!И реєстрації, припиняється у разі відчуження 

наймодавцем предмету найму не відповідає чинному законодавству. На думку 

Мінфіну, вказане не узгоджується з положеннями Цивільного та 

Господарського кодексів України, законів України «Про оренду державного та 

комунального майню>, «Про оренду землі» щодо прав наймача користуватись 

майном протягом строку, встановленого договором, зважаючи на що [[роект 

закону нотребує доопрацювання. 

Необхідно зазначити, що згідно з вимогами частини третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України закони України або їх окремі lюложення, які 

впливають на [[оказники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 ЛИІІНЯ року, що [[ередує 
плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає 

за плановим. 

Разом з тим, розділом 11 «Прикінцеві положення» заКОНОІІроекту 

визначено, що закон набирає чинності з дня о!!ублікування. 

На момент розгляду законо[[роекту від Головного науково-екснертного 

Уllравління А[[арату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України [[ро внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо впорядкування обов'язкової державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень (peЄCTp.H~ 2523 від 12.03.2013), 
поданий народним депутатом України Атрошенком В.А., має ВІШИВ на 

[[оказники бюджету (зменшуючи надходження бюджету). 

У разі [[рийняття відповідного закону до 15 ЛИІІНЯ 2013 року він має 
ВВОДІІТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної РаДІ! України з Іштань 

економічної []оліт[[ки. 
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1.2.39. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про 

законодавчих акТІВ 

(реєстр. N~ 2567 від 

Карпунцовим В.В. 

Відмітили: 

проект Закону України про внссення ЗМІН дО леяких 

України щодо забезпечення докаЗІВ нотаріусом 

19.03.2013), поданий народним денугатом України 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з нитань 

нравової політики. 

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про нотаріап) 

(далі - Закон), які передбачають наділити нотаріусів правом забезпсчуваТIІ 

докази для розгляду снрав в судах чи іНШІІХ компетентних органах. З цією 

метою Закон доповнюється новою главою 18 щодо правового вреl'улювання 
забезнечення доказів нотаріусом, в тому числі із застосуванням ауюо - та 

відеозаписів, а також інших засобів фіксації фактичних даних в IІОрЯДКУ, 

передбаченому законодавством України. 

Крім цього, проектом закону пропонується запровадити державнс мито за 

вчинення дій щодо забезпечення доказІВ нотаРІУСОМ У РОЗМІрі 7 
. . 

неоподатковуваних МІНІМУМІВ ДОХОДІВ І'ромадян. 

За експертним висновком Міністсрства фінансів України реалізація 

норми законопроекту щодо використання дсржаВIІИМИ нотаріусаМIІ при 

забезпсченні доказів аудіо - та відеозаllисів може потребувати додаткових 

видатків державного бюджету для забезнсчення нотаріусів такими засобами. 

Необхідно зазначити, що згідно з вимогами чаСТИНІ! третьої статті 27 
Бюджетного кодексу України закони України або їх окремі положення, які 

впливають на показники бюджету (змсншують надходження бюджету та/або 

збільшують витрати бюджету) і приймаються після 15 JІІІІІІІЯ року, що lІередує 
плановому, вводяться в дію не раніше 1І0чатку бюджетного lІеріоду, шо настає 

за плановим. 

Разом з тим, розділом 3 «Прикінцеві положсння» заКОНОIlРОСКТУ 

визначено, що закон набирає чинності через місяць з ДІІЯ його Оllублікування. 

Крім цього, Мінфіном зазначається, що нерсдбачення СllJlати мита за 

вчинення вищезазначених нотаріальних дій сприятиме збільшенню надходжень 

до місцсвих бюджетів. 

Мінфіном законопроект не підтримується та зазначається, що Вl1ЗIJaЧIIТИ 

вплив законопроекту на показники відповідних бюджетів у поточному 

бюджетному lІеріоді неможливо. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надііішов. 

УХВAJlИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення ЗМІН до деяких законодавчих 

актів України щодо забезнечення доказів нотаріусом (реєстр. N~ 2567 
від 19.03.2013), поданий наРОДНIІМ ДСllугатом УкраїНІ! КаРПУНIlОВИl\I В.В., має 
ВІІЛИВ на показНИКИ бюджету (збільшуючи Вlгграти дсржавного бюджсту та 

надходження місцевих бюджстів). 
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Уразі ПРІІЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛИПНЯ 2013 року він має 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 JllIІIIJЯ 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за !(11М (1oку залсжно від часу 
1l(1I1ЙIIЯТГЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїНІ! з ПИТaflЬ 

правової політики. 

1.2.40. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проскт Закону України про внесення змін до стаТТІ 189 

Кодексу адміністративного судочинства України (шодо уточнення ІІідстав відмови 

у відкритті апеляційного "ровадження) (реєстр. N~ 2686 від 02.04.2013), ІІоданий 
народними депугатами України Ківаловим с.В. та Петренком П.Д. 

Відмітили: 

8іДІІовіДaJJЬНИМ за супроводження законопроекту є Комітет з IlIIТЮIЬ 

верховенства IІрава та правосуддя. 

Законопроектом пропонується внести зміни до стапі 189 Кодсксу 

адміністративного судочинства України (далі - Кодскс), ЯКИМИ шляхом 

доповнсння частини п'ятої статті 189 псрсдба'laЄТЬСЯ можливість відмови за 
рішенням судді-доповідача у відкритті апсляційного "роваджсння у cII(1aBi у 

випадку, якшо апсляційна скарга суб'єкта владних повноважснь у справах, 

зазначених у пункті 4 частини псршої статті 18 Кодексу (у справах ІІЮДО СІюрів 
з фізичними особами з приводу обчислення, призначення, llере(1ахунку, 

надання, одержання пснсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним 

громадянам, ВИllлат за заГaJlьнообов 'язковим дсржавним СОllіальним 

страхуванням тоню) (' нсобгрунтованою і викладсні в нііі ДОІЮДИ нс BIIКJIIIKalOTb 

нсобхідності псрсгляду Сllрави. 

Міністсрство фінансів України в еКСIІСРТНОМУ ВІІСНОВКУ JIO IlbOI'O 
законопроекту зазначає, шо оцінка обгрунтованості ска(1ПI суд.цеЮ-ДОІІовідачем 

може носити суб'єктивний характср і таким чином ІІсрсшкоджаТlІме суб'єкту 

владних lІовноважень оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів по 

Сllравах ІІЮДО Сllорів з фізичними особами з вишезазначеНIІХ питань. Зазначсне 

в свою чсргу може потребувати супєвих додаткових видатків державного 

бюджету на виконання рішень судів про стягнення грошових коштів з суб'єкта 

владних повноважень. 

Загалом, Мінфін вважає, шо приймати законопроект у поданій редакції 

недоцільно. 

Необхідно зазначити, шо в порушення вимог частини першої статті 27 
Бюджетного кодексу У країни та частини третьої статті 91 Регламснту 

Всрховної Ради України розробниками законопроекту не подано ПРОIЮЗlщііі 

шодо змін до законодавчих актів України із скорочсння витрат бюджету та/або 

дж ср ел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положення, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 
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витрати бюджету) і IІриймаються після 15 ЛИПНЯ року, ІІЮ переJ~УЄ плановому, 
вводяться в дію ІІС раніше початку бюджетного lІеріоду, ІНО настає за IIJІЮЮВІ1М. 

ЗІ'ідно з узагальнюючим висновком Головного haykobo-експеРТIІОГО 

управління АІІарату Верховної Ради України законопроскт за результатами 

розгляду в першому читанні може бути ПрIlЙНЯТИЙ за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 189 Кодексу 

адміністративного судочинства України (щодо уточнення ІІідстав відмови у 

відкритті апеляційного провадження) (реєстр. N~ 2686 від 02.04.2013), ІюдаЮlіі 
народними депутатами України Ківаловим с.в. та Петренком П.Д., має ВШИІВ 

на показники бюджету (збільшуючи видатки бюджету). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 липня 2013 року він I\lає 

вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
ІІРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

верховенства права та правосуддя. 

1.2.41. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу України щодо удосконалення інституту наказного 

провадження (реєстр. N~ 2710 від 03.04.2013), поданий народним деllутатом 
України Сасом с.в. 

8і)~мітнлн: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітст з питань 

верховенства права та правосуддя. 

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 96 Цивільного 
ПРОІ\есуального кодексу України (далі - Кодекс) та вилучити пункт 3 частини 
першої, згідно з яким стягнення заборгованості за ОIIJIaТУ житлово-комунальних 

послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з 

урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником 

на суму заборгованості, здійснюється за судовим наказом. Тобто, пропонується 

lІовернутися до попереднього порядку розгляду вимог про СТЯПlення 

заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг - у судовому розгляді в 

порядку llОЗОВНОГО провадження. 

Крім цього, проектом закону уточнюються окремі положення Кодексу 

щодо ВИМОГИ про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми 

заробітної плати, в тому числі компенсації за порушення строків їі виплати, а 

також інших нарахованих, але не виплачених сум; змісту заяви про видачу 

судового наказу; порядку апеляційного оскарження судового наказу. 

За експертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

норми законопроекту щодо вилучення пункт 3 частини першої статгі 96 
Кодексу може призвести до збільшення тривалості розгляду справ цієї 

категорії, та відповідно до збільшення навантаження на суддів. У свою чергу, 

це може потребувати збільшення чисельності суддів, а відтак, додаткових 
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видатКІВ державного бюджету на забезпечення їх діяльності (за даними 

Мінфіну видатки лише на суддівську винагороду на І суддю місцевого суду 

становлять 211,8 тис. грн на рік). 
Крім цього, Міністерство фінансів відмічає, що збільшення тсрмінів 

розгляду таких справ може негативно позначитися на фінансовій спроможності 

організацій-постаЧaJlьників вказаних послуг та, в свою чсргу, не СПРИЯТИ~lе 

своєчасному Їх розрахунку, зокрема, за отримані енергетичні ресурси. Тобто, 

запропонована законопроектом норма не сприятиме НОРМaJlізації ситуації із 

розрахунками боржників за отримані ЖІПЛОВО-КОМУНaJlьні IІОСJlУПl, 

телекомунікаційні послуги, ІІОСЛУГИ телебачення та радіОМОВJlеШIЯ, мапше 

наслІДКОМ погіршення фінансово-економічноl'O стану IIІДIlРIІЄМСТВ

постачальниКІВ зазначених послуг, що може СПРИЧИНl\Тl\ змсншсння 

надходжень до бюджету від сплати податків і зборів такими підприємства~IИ. 

Водночас, погіршення фінансово-економічного стану, насаМlІсред, 

підприємств житлово-комунального господарства може зумовити нсобхідність 

надання їм державної нідтримки, що потребуватиме коштів державного та 

місцевих бюджетів. 

Мінфін вважає, що приймати законопроект у поданій редакції недоцільно. 

Необхідно зазначити, що в порушення вимог частини нершої стюті 27 
Бюджетного кодексу України та частини трстьої статті 91 PerJlaMeHTY 
Всрховної Ради України розробником заКОНОIlРОСКТУ не lІодано НРОІІОЗllцііі 

щодо змін до законодавчих актів України із скорочення витрат бюджету та/або 

джерел додаткових надходжснь бюджсту для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі положсння, які впливають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збіJlЬШУЮТЬ 

витрати бюджсту) і приймаються після 15 липня року, ШО нсредує lIJІаНОВОМУ, 
вводяться в дію не раніше ночатку бюджетного періоду, що настає за llJІаНОВИМ. 

На момент розгляду законопроскту від Головного науково-екснертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України нро внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу України щодо УДОСКОНaJІення іНСllПУТУ наказного 

провадження (реєстр. N2 2710 від 03.04.2013), поданий народним ДСllутатом 

України Сасом с.в., має ВlIЛИВ на ноказники бюджету (збільшуючи витрати та 

зменшуючи надходжсння бюджетів). 

У разі прийняття відновіДНОГ0 закону до 15 Лl1Пня 2013 року він ~шє 
вводитися в дію не раніше І січня 2014 року, а lІісля 15 ЛlIІIНЯ 2013 року - не 

раніше І січня 2015 року (або І січня наСТУПНОІ'О за цим року залсжно від часу 

ПРИЙНЯТТЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету l:Зерховної Ради України з шпань 

всрховенства права та нраВОСУJlДЯ. 
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1.2.42. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ІІрО проект Закону України ІІрО 

аДМІНІстративного судочинства України 

адміністративного судочинства) (реєстр. N2 2654 
народним депутатом України Катеринчуком М.Д. 

Відмітили: 

внесення змін до Кодексу 

(ЩОДО вдосконалсння 

від 28.03.2013), поданий 

ВіДІІовідальним за супроводження законопроекту є Комітст з ШlтаНh 

верховенства права та правосуддя. 

ЗаКОНОlIроектом ІІрОIlОНУЄТЬСЯ внссти ЗМІІШ дО КОдСКСУ 

адміністративного судочинства України, які, зокрема, персдбачають передачу 

від Вищого адміністративного суду України до Київського аlIеляціЙНОIО 

адміністративного суду повноважень ЩОДО розгляду СlIрав як cYJlOl\1 першої 
інстанції з оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, 

Президента України, ВИЩОЇ ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії сущ(ів 

України, Сllрав ЩОДО оскарження рішень, дій чи бездіяльності Центральної 

виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії, справ щодо дострокового 

IlРИПИНСННЯ повноважень народного депутата України, а ВІІЩllіі 

адміністративний суд України наділити повноваженнями здійснювати переl'ЛЯД 

таких судових рішень як судом аlIеляційної інстанції. 

Крім цього, ІІРОСКТОМ закону пропонується зменшити склад колсгії суддів 

з розгляду адміністративних справ Київським апеляційним адміністративним 

судом щодо оскаржсння актів, дій чи бсздіялиюсті Всрховної Ради України, 

Прсзидента України, ВИЩОЇ ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України з и'яти (згідно із чинною редакцією Кодексу щодо розгляду зазначеНІІХ 

Сllрав колегією суддів Вищого адміністративного суду України) до трьох 

суддІВ. 

За скспсртним висновком Міністерства фінансів України рсалізація 

заКОНОlIроекту не ВІІливає на доходну частину бюджету, але можс ІІотребувати 

додаткових видатків державного бюджету на збільшсння КІЛЬКІсного складу 

суддів Київського аlIеляційного адміністративного суду. 

Так, реалізація змін, ЩО ІІрОІ10НУЄТЬСЯ проектом закону, ІІа думку 

Мінфіну, IІризведе до збільшення кількості адміністративних СIlрав, які 

розглядатимуться Київським апсляційним адміністраТИВНIІМ судом колсгіаЛhНО 

у складі трьох суддів, що 1l0требуватиме збільшсння кількості суддів 

зазначеного суду, а відтак, додаткових видатків державного бюджету на 

забезпсчення їх діяльності (за даними Мінфіну видатки лише на суддівську 

винагороду на І суддю аІІеляційного адміністративного суду становлять 

щонайменше 262,6 тис. грн на рік). 
Мінфін вважає, що приймати законопроект у поданій редакції нсдоцільно. 

Необхідно зазначити, ЩО в порушення вимог частини lIершої стапі 27 
Бюджстного кодексу України та частини третьої стапі 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробником законопроекту не подано llРОlJOЗlщііі 

щодо Зl\lіll до законодавчих актів України із скорочсння BllТpaT бюджету та/або 

джсрел додаткових надходжень бюджету ДЛЯ ДОСЯl11ення збалансованості 

бюджсту. Крім того, ЗІ'ідно з ВlшогаМIt частини TPCТl,OЇ статті 27 DЮ)Lжетного 
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кодексу України закони України або їх окремі IІОJlоження, які ВlIJlllIJають на 

показники бюджету (зменшують надходження бюлжету та/або збіJIЬШУЮТЬ 

витрати бюджету) і приймаються після 15 ЛИШІЯ року, ЩО перслує ІlJIановому, 
ВВО,ЦЯТЬСЯ в дію не раніше lІочатку бюджетного періоду, шо настає за IlJIatЮВIШ. 

1-1" момент розгляду законопроекту від ГOJювного haYKOIJO-СКСIIСРПЮП) 
управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення ЗМІН дО Кодексу 

адміністративного судочинства України (ШОДО вдосконалсння 

аДМІНІстративного судочинства) (реєстр. N~ 2654 від 28.03.2013), IЮIЩНlIЙ 

народним депутатом України Катеринчуком М.Д., має В!lJПIВ на показники 

бюджету (збільшуючи ВИ)ЩТКИ державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 JllIІІНЯ 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
НРІІЙНЯПЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради УкраїН11 з І!lпань 

верховенства права та нравосуддя. 

1.2.43. СЛУХАЛ И: 
Інформацію IІрО Ilроект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та Докумснти, що 

lІідтверджують І'ромадянство України, посвідчують особу чи їі СПСL\іШlhllllіі 

статус» (шодо беЗОllлатної заміни водійського посвідчення старого ЗРа3ка для 

громадян пенсіliноl'O віку) (реєстр. N~ 2633 від 25.03.2013), поланий наРО1!lНІМ 
депутатом України Ляшком О.В. 

Відмітили: 

ВідповіДaJlЬНИМ за супроводження законопроекту є Комітет з питань прав 

лю){ини, націОНaJlЬНИХ меншин і міжнаціОНaJlЬНИХ відносин. 

Проектом закону пропонується внести зміни до розділу V «Перехідні 
положення» Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, шо підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи й 

спеціальний статус» (далі - Закон), згідно з ЯКИМІ! l'ромаДЯНIІ України 

ненсійного віку матимуть право отримати водійське носвідчення нового зразку 

на безоплатній основі. 

Необхідно зазначити, що Закон передбачає припинення з січня 

2014 року дію носвідчень водія, що були видані з використанням зразка бланка, 
затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, загальна 

вартість заміни водійського посвідчення старого зразка на нове складатиме 

приблизно 400 грн, хоча відсутня інформація шодо кількості осіб, які 

потребуватимуть безоплатної заміни посвідчення. 

Отже, в порушення вимог частини нершої стапі 27 Бюджетного кодексу 
У країни та частини третьої стапі 91 Регламенту Верхопної Ради У країни 
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розробником не подано пропозицій ІІ\ОДО змін до законодавчих актів УкраїНІ! із 

СКОРО'lення витрат бюджету та/або джереJl )\О/\аткових налходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 

З огляду на зазначене, та з урахуванням встановленого терміну обміну 

lfосвідчень водія старого зразка на нові, у 2013 роні необхідно збіЛЬШIlПІ 

видатки державного бюджету на компенсацію витрат виробника на 

виготовлення бланків посвідчення водія. 

Відповідно до розділу 11 «Прикінцеві положення» законопроскту ВІН 

набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Разом з тим, згідно з вимогами частини третьої стапі 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або Їх окремі положення, які впливають на 

llОказники бюджету (зменшують надходження бюджсту та/або збільшують 

витрати бюджету) і нриймаються після 15 ЛИІІНЯ року, що персдує нлановому, 
вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плаНОВШI. 

За експертним висновком Міністерства фінансів У країни реалізація 

заКОНОllроекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, обсяг 

яких розробником не визначений. 

Крім цього, Міністерство фінансів зазначає, що за даНИМI! МВС УкраїНІ! 

обмін водійського посвідчення старого зразку на нове здііkнюється на 

безоплатній основі, а вартість бланка становить у Києві - 207,0 грн, а інших 
регіонах - 198,0 гривень. 

Міністерство фінансів вважає, що законопроект потребує доонрацювання 

з урахуванням висловлсних ним зауважень. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного haykobo-еКСIlСРТНОI'О 

УllравліНlIЯ Анарату Всрховної Ради УкраїНІ! законопроскт ош РС1УЛJ,ТатаМI! 

розгляду в псршому '11 Пal ІІІ і може буги !lРllііШlТllіі за ОСІ ІОВУ з урахуванням 

висловлеllllХ зауважснь, а саме ві)\мічено про 1І0РУlllСННЯ ВІІМОІ' чаСТІНІІІ IІСР1ll0Ї 

статті 27 Бюджетного кодсксу України та чаСТИНІ! трстьої стапі 91 Рсгламенту 
Верховної Ради України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону УкраїНIІ 

«Про Єдиний дсржавний демографічний реєстр та документи, що 

иідтверджують громадянство України, посвідчують особу чи їі спеціальний 

статус» (щодо безоплатної заміни водійського посвідчення старого зразка для 

громадян пснсійного віку) (реєстр. N~ 2633 від 25.03.2013), поданий народним 
депутатом України Ляшком О.В., має вплив на показники бюджету 

(збільшуючи видатки державного бюджету). 

У разі прийняпя відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 
ВВОДИТИСЯ в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 липня 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
ІІРИЙНЯПЯ закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. 
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1.2.44. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 4 

Закону України «Про державну реєстрацію речових нрав на нерухоме майно та 

їх обтяжень» (щодо державної реєстрації права користування нерухомим 

майном, яке виникає на підставі договору найму, укладеною на строк менщ як 

три роки) (реєстр. N2 2701 від 03.04.2013), поданий народним деllутатом 

України Фельдманом О.Б. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з 11~\ТaHЬ 

економічної політики. 

Як зазначено у пояснювальнlИ заllисці до заКОНОllроекту, законодавча 

пропозиція має на меті узгодження положень Цивільною кодексу України та 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме ~шйно та 

їх обтяжень» стосовно державної реєстрації IІрава користування нерухомим 

майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої каllітальної 

споруди (їх окремої частини), укладеного на строк менш як три роки. 

Законопроектом відповідними положеннями ДОІЮВНЮЄТЬСЯ стапя 4 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

Їх обтяжень» (далі - Закон), а саме: передбачається необов'язковість державної 

реєстрації права користування нерухомим майном, яке виникає на ІІІдстаВІ 

договору, укладеного на строк менш як три роки. 

Реалізація норм законопроекту має вплив на IЮКазники бюджету 

(зменшуючи надходження державного бюджету). 

Так, чинна норма статті 29 Закону Ilередбачає сплату державноl'O мита за 
проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень і Сllравляння IІлати за 

внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі Юlllравлення 

технічної помилки, допущеної не з вини державного реєстратора, та надання 

інформації з Державного реєстру прав. Таким чином, не сплата )(0 бюджету 

зазначених платежів у зв'язку із не здійсненням державної реєстрації договору 

найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного 

на строк менш як три роки, може призвести до зменшсння надходжень до 

державного бюджету. 

Необхідно зазначити, що в 1І0рушення вимог частини lІершої статті 27 
Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України розробником законопроекту не 1І0дано IІРОllозицій 

щодо змін до законодавчих актів України із скорочення витрат бюджету та/або 

джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості 

бюджету. Крім того, згідно з вимогами частини третьої статті 27 Бюджетного 
кодексу України закони України або їх окремі ІЮJюжеНlIЯ, які ВllливаЮТh на 

показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують 

витрати бюджету) і приймаються після 15 липня року, що /lередує плановому, 
вводяться в дію не раніше /lочатку бюджетноl'O неріоду, що настає за IlЛaJIОВIІМ. 

РазОl\1 з тим, розділом 2 «ПРlІкінцеві IЮJюження» закононроекту 

ВlІЗна'lСНО, що закон набирає ЧlІнності з дня ііого опублікування. 
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В експертному ВИСНОВКУ Міністерства фінансів України не висловлено 

зауважень до ЦЬОГО законопроекту та відмічено, ЩО він може бути РОЗГЛЯНУТИЙ 

Верховною Радою України. 

На момент розгляду законопроекту від ГОЛОВНОГО haYKOBO-СКСIlСРТНОГО 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надііІшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України нро внесення змін до статті 4 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

(ЩОДО державної реєстрації права користування нерухомим майном, яке виникає 

на підставі ДОГОВОРУ найму, укладеного на строк менш як три РОКІ!) 

(рсєстр. N~ 2701 від 03.04.2013), ноданий народним депутатом України 

Фсльдманом О.Б., має вплив на показники бюджсту (зменшуючи надходжсння 

державного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2013 року він ~шє 
вводитися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а lІісля 15 липня 2013 року - нс 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітсту Верховної Ради України з ПИТallЬ 

скономічної І10літики. 

1.2.45. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про І1роект Закону України про внесення зміни до статті 40 

Закону України «Про регулювання містобудівної діялы�сті) (рсєстр. N~ 2504 
від 11.03.2013), lIоданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з РОЗГЛЯДУ заКОНОIlроекту є Комітет з питань будівництва, 

містобудування житлово-комунального ГОСllодарства та регіональної 

ПОЛІТики. 

Законопроектом пропонується ДОlIОВНИТИ частину четверту статті 40 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», нормою згідно з 

якою до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного "ункту не 

залучаються замовники у разі будівництва об'єктів будівництва та інженерно

транспортної інфраструктури в ході реалізації національного lIроекту 

«Технополіс», яким І1ередбачено створення інфраструктури інноваційного 

розвитку та високих технологій і його складових. 

Слід зауважити, ЩО частиною третьою статті 40 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, шо пайова участь у 

розвитку інфраструктури населеНОІ'О пункту нолягає у перерахуванні 

замовником до прийняття об'єкта будівництва в еКСllлуатацію до відповідного 

місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. 

ВіДІІовідно до пункту 41 чаСТІІІIІІ І1ершої статті 71 БюджеПІОI'О кодсксу 
України кошти пайової участі у РО1ВІІТКУ інфраструктури населсного пункту, 

отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівнuї 

діяльності» є надходженнями бюджсту РОЗВИТКУ місцсвих бюджстів. 
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Відтак, реалізанія заПРОПОlІованої заКОllодавчої ІНЩІаТlIВIІ маТl!ме 

наслілком зменшеНIІЯ надходжень місцеВIІХ бюджстів. 

Водночас, встановлення такої НОРМІ!, матиме ВllJlIlВ на Вllдаткову 'laCTI1HY 
місцевих бюджетів, оскільки потребуватиме вишукання ДОJtaткових коштів для 

створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури 

відповідного населеного пункту, в тому числі під'їзних доріг, інженеРНlIХ 

мереж до земельних ділянок, на яких відбуватиметься реалізація національного 

IІроекту «ТеХНОflOліс», зважаючи на положення частини дссятої статті 40 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

Проте, всуперсч вимогам статті 91 Регламенту Верховної Ради УкраїНІ! та 
статті 27 Бюджетного кодексу України суб'єктом законодавчої ініціаТІІlIl! не 

надано фінансово-скономічних обl"рунтувань до законопроекту (включаЮЧll 

відповідні розрахунки) та І!ропозицій змін до законодаВЧIІХ актів УкраїНІ! щодо 

скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бююксту 

для ДОСЯГНСННЯ збалансованості бюджсту. 

Термін набрання чинності, визначений у законопроекті, не відповідає 

частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою llсредбачеllО, ІНО 
закони України або їх окремі llОJюження, які ВIlJlllВають ІІа 1'0К33НІІКII БЮJ\жету 

(зменшують надходжсння бюджету та/або збільшують ВІІтраТIІ бюджсту) і 

приймаються після 15 липня року, що передує IІлановому, вводяться II )(ію не 
ранішс початку БЮJ\жеТIІОГО періоду, що настає за плановим. 

Міністерство фінансів України Ilідтримує приіінятгя зззначсного 

законопроекту. 

ЗІ'ідно з узагальнюючим ВІІСІІОВКОМ Головного науково-експсртного 

управліНIІЯ Аllарату Верховної Ради України за результатами РОЗІ'JlЯДУ у 

першому читанні законопроект може буги IІрllЙНЯТIІ з основу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проскт Закону УкраїlІ1! "ро внесення зміни до статті 40 Закону України 
«Про рсгулювання містобудівної діяльності» (реєстр. N~ 2504 від 1 НЛ3.20 13), 
поданий Кабінетом Міністрів України, матиме вплив на показники бюджету 

(зменшить надходження бюджсту розвитку та збільшить Вl!датки місцсвих 

бюджетів) і у разі llРИЙНЯТТЯ відповідного закону до 15 ЛИllНЯ 2013 року він має 
вводитися в дію не рані ще 1 січня 2014 року, а після 15 ЛИIlНЯ 2013 року - не 

раніше 1 сіLШЯ 2015 року (або 1 січня наступного за ШІМ року залежно ві){ часу 
прийняття закону). 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з Пl!таНh 

містобудування ЖІIТJlОво-комунального господарства та регіональної 

ПОЛІТики. 
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3aKOIlOnpoeкmu, які мають вШluв ІІа nоказllUКU бюдJlCетів та 

потребують узгодJ/Cеll"Я з бюдJlCетllUМ заКОІшдавством 

1.2.46. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо подвірного 

забою тварин та обігу молока та сиру домашнього виробництва (реєстр. N~ 2818 
від 16.04.2013), поданий народними депутатами України Машаком с.М., 

МИРНІІМ І.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

охорони здоров'я. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 33 та 35 Закону 
України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (далі - Закон) та 

з 1 січня 2015 року дозволити забій тварин у ГОСllодарствах населення, які 

розташовані в межах населених пунктів, віддалених на 20 і більше кілометрів 

від найближчої бойні, та заборонити реалізацію та обіг ІІа аГРОIlРОДОВОЛЬЧIІХ 

ринках необробленого молока та сиру, виробленого у госполарствах населення, 

що розташовані в межах населених lІунктів, у ЯКИХ Є обладнані ІІУНКТИ 

заКУllівлі молока, та туш або частин туш паРНОКОIІИТНИХ та інших КОПИТНІІХ, 

забитих з порушенням вимог ста"пі 33 Закону. 
При цьому, нерелік населених lІунктів, які знаходяться на відстані до 

20 кілометрів до найближчої бойні, що має еКСГІЛуатаl1іЙНIІЙ дозвІЛ 

зареєстрована ветеринарною службою, затверджуваПlмеТl,СЯ у ІЮРЯДКУ, 

встановленому Кабінетом Міністрів УкраїIІИ. 

Водночас, абзацом ДРУГІІМ НУЮ"'ТУ 2 розділу другого «ПрикіНllеві гюложеНІІЯ» 
заКОНОllроекту lІередбачається встановити, що фінансування заХОJlів щодо 

розвитку мережі пунктів закунівлі молока та боєнь тварин здійснюваТИ~lеться за 

рахунок коштів Державного бюджету України. Зважаючи на зазначене, 

реалізація законопроекту !ютребуватиме додаткових витрат з ЛержаВНОI"О 

бюджету України. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до заКОllOllроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків), а також 

пропозицій змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення 

збалансованості бюджету. 

Міністерство фінансів України в своєму експертному висновку зауважує, 

що оскільки закупівля молока та м'яса є різновидом ГОСllодарської діяльності і 

здійснюється з метою отримання прибутку, то розвиток мережі заКУllівлі молока 

та боєнь тварин має здійснювати за рахунок власних коштів HiДlIPIIЄMCTB, у 

зв'язку З чим, пропонує абзац другий пункту 2 розділу другого заКОНОllроекту 
вилучити. 

Загалом, Міністерство фінансів України зазначає, що законопроект 

потребує доопрацювання з урахуванням вищезазначених зауважень. 
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Варто зауважити, що положення абзацу другого НУНКТУ 2 розділу другого 
законопроскту не УЗІ"ОДЖУЮТЬСЯ із вимогами статті 95 КОНСТlІтуції, нунктів 8, 
13 частини першої статті 2, частин першої-другої статті 23 та частини нершої 
статті 30 Бюджетного кодексу України, згідно яких будь-які видатки 

дсржавного бюджсту на загальносуспільні потреби визначаються виключно 

законом про державний бюджет. 

На момент розгляду законопроекту висновок Головного науково

експсртного управління Апарату Всрховної Ради України відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України IІрО внесення змін до Закону України 

«Про безпечність та якість харчових продуктію) щодо 1І0двірншо забою тварин 

та обігу молока та сиру домашнього виробництва (рсєстр. N~ 2818 
від 16.04.2013), lІоданий народними деНУІатами УкраїНIІ Мошаком с.м., 

Мирним I.М.: 

І) має вплив ІІа llОказники бюджсту (збільшує витрати державного 

бюджету). У разі прийняття відповідного закону він можс набирати чинності у 

тсрміни, запропоновані автором законопроекту. 

2) рекомендувати Комітету з питань охорони здоров'я при доопрацюванні 
закононроекту абзац другий пункту 2 розділу другого заКОНОllроекту ВІІКЛЮЧІІТІІ, 
як такий, що не узгоджується із llОЛОЖСННЯМИ стапі 95 Конституції та 

Бюджетним КОДСКСОМ України. 

2. Цс рішення надіслати Комітсту Верховної Ради УкраїНІ! з IІІпань 

охорони здоров'я. 

1.2.47. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про нроект Закону України про внесення змін до Закону 

України «Про основи соціальної захищсності інвалідів в Україні» (щодо 

нідвищення ролі держави у реалізації права інвалідів на праl\Ю) (реєстр. N2 2852 
від 18.04.2013), ноданий народними депутатами України Гіршфельдом А.М., 
Дунаєвим с.В., Немілостівим В.О., Нсчаєвим 0.1. 

8ідмі1'ИJIИ: 

Головним з опрацювання заКОНОIlРОСКТУ є Комітст у Сllравах Ilснсіонсрів, 

ветераНІВ та ІНВЮІІДІВ. 

Законопроектом IІрОIІОНУЄТЬСЯ внссти зміни до Закону України 

«Про основи соціШlЬНОЇ заХllщеності інвалідів в Україні», які нсрсдбачають: 

встановлсння нормативу робочих місць для працсвлаштування 

іНВЮlідів не більшс 4 відсотків до кількості робочих місць із нормальними 

умовами праці для lІідприємств, установ та організацііі з ссредньообліковою 

чисеJlьністю штатних IІрацівників 20 і більше (за ЧIІНIIОIО рсдакцією -
4 відсотка для всіх lІіднриємств, установ та організацій, а якщо нрацює від 8 до 
25 осіб - у кількості 1 робочого місця), IІрИ цьому IІрацсвлаштування іНВШlіда І 

І"РУШІ зараховуватиметься до виконання нормаТIІВУ у 1l0двіііllOМУ розмірі; 
визначення розміру нормаТІІВУ роБОЧІІХ ~IICЦb для 

нрацсвлаштування іНВШlідів місцеВIІМIІ органаМIІ влаДIІ (за ЧІІІІІІОЮ рсдакцією -
віДlІовіДIІО до встановлсного законом НОРМUПІВУ), а ТUКОЖ У'ІаСП, ДСРЖ;JВНОЇ 
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служби зайнятості України та Фонду соц1aJlы�гоo захисту IІIВШlІДIВ у 

IІрацсвлаштуваНIІІ IІІВалlДІВ ВІДПОВІДНО визначеного нормативу; 

уточнення порядку сплати відповідним ВІДДІЛенням Фонду 

соціального захисту іНВШlідів адміністраТИВНО-ГОСlIодарських санкцій, зокрсма, 

встановивши, що адміністративно-господарські санкції та Ilеня НС 

нараховуються і не сплачуються у разі, якщо юридична або фізична особа, яка 

використовує найману працю, з НСЗaJlежних від них обставин не забсзнеЧИJIII 

виконання нормативу, проте поінфОРМУВaJ/И про наявність та потребу у 

ЗШlOвненні вакансій для працевлаштування іНВШlідів; 

снрямування не меншс 75 відсотків коштів від застосування 

аДМІНІстраТИВНО-ГОСIIО)ЩРСЬКИХ санкцій пеНІ на фінансування заходів, 

пов'язаних з навчанням, неренав'шнням підвищенням КВaJlіфікації інвалідів, а 

також заходів із стимулювання роботодавців до працевлаштування інвалідів. 

За експсрТІІИМ висновком Міністсрства фінансів України заКОІнmроскт 

нотрсбує доонрацювання. Реалізація положень закононроекту З~IСНШJПh 

дохідну частину спсціaJlЬНОГО фонду Державного бюджету України в частині 

надходжень від аДМІНІстративно-госнодарських санкцій та псні до Фонду 

соціального захисту інваЛІДІВ. 

Проте, всунсреч вимогам стаП'і 91 РС("JШМСНТУ Верховної Ради України та 
статті 27 Бюджстного кодексу України суб'єктами законодавчої ініціаТIІВИ нс 
надано фінансово-економічних обrрунтувань до закононроскту (включаЮЧIІ 

відновідні розрахунки) та ПРОПОЗlIцій змін до законодавчих актів УкраїНIІ ШОДО 

скорочення витрат бюджету та/або джсрел додаткових надходжень бюджсту 

для досягнення збалансованості бюджету. 

Крім того, Міністерство фінансів України зазначає, що враХОВУЮ'!ІІ 

звсрнення Пlднриємств, які виконують гсологорозвідувальні, бурові, 

нафтогазовидобувні та нафтогазотранснортні роботи, заJJIЗНIІЧНШО, 

авіаційного транснорту, неодноразово пропонувалося ВИВЧИТИ МОЖЛlIвість 

встановлсння більш гнучкого і дифсрснційованого встановлсння нормаТIІВУ 

робочих місць для нрацевлаштування інвалідів у розмірі до 4 відсотків від 
ссредньооблікової чисельності штатних нрацівників облікового скла)(у за рік 

з урахуванням галузі економіки та вироБНИЧО-ТСХНОJIОI'ічної снеЦllфіКIІ 

нідприємств, установ і організацій, а також кількості ІНВШІІДІВ, ЯКІ 

потрсбують нрацевлаштування. 

Необхідно також звернути увагу, що запропоновані законопросктом 

окремі положення не ВІДПОВІДШОТЬ бюджетному законодавству. Так, 

законодавча пропозиція щодо встановлсння видатків, нов'язаних з навчанням, 

нсрснавчанням, підвищенням КВaJlіфікації іНВШІідів, а також заходів ІЗ 

стимулювання роботодавців до нрацсвлаштування іНВШІідів, на рівні нс МСНШС 

ніж 75 відсотків від суми адміністративно-господарських санкцій і нсні, нс 

УЗІ'ОДЖУЄТЬСЯ із частиною другою статті 95 Конституції України, якою 

встановлено, що виключно законом нро Державний бюджет УкраїНІ! 

ВJІзначаються будь-які видатки держави на заГaJlЬНОСУСlIіJlші нотрсби, p01~lip і 

ціJlhове Сllрямування цих видатків, а також ІЮJЮЖСНІІЯМ lІунктів 6-8 'НІСТ!ІІІІІ 

lІершої статті 2, частини ДРУІ'ОЇ стапі 4, чаСТИНIІ дРУIOЇ статті 23, чаСТIІНl1 

ІІСРШОЇ статті 30 БlОлжетного кодексу УкраїНІ!, ЯКІІ~ІІІ КОIІКРСТlІ1УЮТhСЯ 
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ВИLl\езазначені конституційні ВИМОГИ. У зв'язку з ЦІШ зазначену норму 

законопроскту пропонується ВИКЛЮЧІПИ. 

Загалом законодаl3ча ПРОllозиція матиме наСJlіЛКОl\1 зменшсння 

надходжень до сlIеціалы�oгоo ФOlЩУ державного бюджсту, відповіюю до 

необхідності вишукання додаткових коштів за заГaJlЬНl1М фондом дсржаВНОI"О 

бюджету для виконання завдань і заходів щодо СОl\іального захисту інвалідів. 

Термін набрання чинності, визначсний у законопроекті, не відповідає 

частині третій стапі 27 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що 
закони України або їх окремі положення, які впливають на IІОКазники бюджсту 

(зменшують надходжсння бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і 

приймаються після 15 JШПНЯ року, шо передує IІлановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, 11\0 настає за IIJlановим. 

На даний час висновок Головного науково-скспертного упраВJJlННЯ 

Апарату Верховної Ради України не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про основи СОl\іальної захищеності інвалідів в Україні» (щодо IlіДВllщення 

РОJlі держави у реaJlізації IІрава IНВаІІIДІВ на Ilрацю) (реєстр. N~ 2R52 
від 18.04.2013), 1І0даний народними деГlутатами України ГіРШфСJlhДОМ Л.М., 
Дунаєвим с.В., Нсмілостівим 8.0., Нечаєвим 0.1., має вплив на показники 

бюджсту (зменшує надходження спеціaJlЬНОГО фонду державного бюджсту і 

відповідно lІотребуватиме додаткових видатків за загаJII,НИМ ФО\щом 

державноl"O бюджсту для виконання завдань і заходів llІОдО соціаЛhНОI"O 'ЩХИСТУ 

іНВаІlідів ). 
У ра'зі IlРИЙНЯПЯ відповідного закону до 15 липня 2013 року він має 

вводитися в дію нс раніше 1 січня 2014 року, а після 15 JllНlНЯ 2013 року - не 

раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за IlIIМ року залсжно ві)! часу 
ИРИЙНЯПЯ закону). 

2. Рекомсндувати Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів 
при доопраl\юванні законопроекту IІривести його 1I0ложення у відповідніСТh до 

вимог стапі 95 Конституції України та статей 4, 16,23,30 Бюджетного кодсксу 
України. 

3. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України у справах 
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. 

1.2.48. СЛУХАЛ И: 
Інформацію про проект Закону України IІрО внссення змін до 

Податкового кодексу України (ЩОДО підвишення ставок аКl\ИЗНОГО податку на 

пиво) (реєстр. N2 2876 від 18.04.2013). ПОДаІ/ИЙ народними депутатами України 
Бахтеєвою Т.д., Пишним А.Г., Мирошниченком ІО.Р., Дубілем В.О. та іншими. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань податкової 

та митної Ilолітики. 

Законопроектом пропонується підвищити з 1 червня 2013 року ставку 
аКl\ИЗНОГО 1I0датку на ПИВО з 0,87 до 2,50 грн за 1 літр. 
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Крім того, абзацом другим пункту 2 розділу 11 ззконопроекту 

пропонується доручити Кзбінсту Міністрів УКР3ЇНІІ З3Р3ХОВУВ3Т11 дО 

спеціального фонду дсржавного бюджсту нздходження від 3К1!I!ЗIЮГО IІОД3ТКУ 

на алкоголы�іi напої, ІІИВО та тютюнові вироБІ! з 11оJщJlыlllмM їх використанням 

для фінансування ззходів охорони здоров 'я, а також в IlОдальшому IІсредбаЧИТIІ 

виділення кожного року не менше 50% додаткових нздходжень від 

ззпровадженого цим законом підвищення акцизів на пиво для фінзнсувзння 

державного закладу охорони здоров'я Національної дитячої спеціалізовзної 

лікарні «Охматдит». 

Зазначене положення законопроекту суперечать частині ДРУI'ій статті 95 
Конституції України (згідно з якою виключно законом про ДСРЖ3ВІІІІЙ бюджет 

України визначаються будь-які Вllдатки на загальносуспільні потреби, розмір і 

цільове спрямування цих видатків), частині другій статті 4 (згідно з якою 

виключно законом про Державний бюджет України визнзчаються надходження 

та витрати державного бюджету), частині п'ятій статті 13 (ЗI'ідно з ЯКОЮ 

розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, Їх складові Ч3СТlІНИ 

визначаються виключно Бюджетним кодексом 1'3 законом про ДСРЖ3ВНІІЙ 

бюджет України), пункту 7 частини другої статті 29 (згідно з яким 3КЦlПНИЙ 
lІодаток з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) зарзховується 

до загального фонду дсржавного бюджету) та пункту 6 частини псршої стапі 
66 (згідно з яким акцизний податок, що сплачується платникаМIІ, які 

зареєстровані в Автономній Республіці Крим, ззраховується до доходів 

бюджсту Автономної Республіки Крим) Бюджетного кодексу Укрзїни. 

Належить також зауважити, що порушене питання нс r "РСДМСТОМ 

регулювання lІодаткового законодавства і має унормовуваП1СЬ ВІІКЛЮЧНО 

бюджетним законодавством. 

Крім того, положення законопроекту щодо терміну нзбрання ЧllІІlюсті 

відпові)[ного закону (з І червня 2013 року) порушує принцип стабіЛhності 

податкового законодавства України, визначений підпунктом 4.1.9 пункту 4.1 
статті 4 Податкового кодексу України. 

Міністерство фінансів України у своєму експсртному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту "РlІзведе до збільшення доходів БЮДЖС1У у 

сумі 4 млрд грн на рік. Водночас, Мінфін ззуважує, що законопроскт може бут!! 
підтриманий з урахуванням виключсння з нього абзацу другого "ункту 2 
розділу 11. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодсксу 

України (щодо підвищення ставок акцизного податку на пиво) (реєстр. N~ 2876 
від 18.04,2013), поданий народними деllутатами України Бахтеєвою Т.д., 

Пишним А.Г., Мирошниченком !О.Р., Дубілем В.О. та іншими: 

- матиме вплив на показники бюджету (призведе до збільшення доходів 

державного та місцевих бюджетів від акцизнОІ'О податку). У разі !lРИЙНЯТГЯ 

відповідного закону він може набирати чинності згідно із ззконодавством; 

- рекомендувати при ДООllрацюванні законопроскту (рсєстр. N~ 2876) 
абзац другий пункту 2 розділу 11 законопроекту виключити, як такий, шо 
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суперечить статті 95 Конституції України та нормам Бюджстного кодексу 

України (зокрема, статтям 4, 13,29 та 66) і є прсдмстом рсгулювання виключно 

бюджетного законодавства. 

2. Це рішення надіслати Комітсту Верховної РаДІ! УкраїНІ! з питань 

податкової та митної політики. 

1.2.49. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про ринок ЖИТJlОво-комуналЬЮIХ 

ІІОСЛУГ (реєстр. N22440 від О І .03.20 І 3), поданий наРОДНIІМИ деПУlатаМIІ 

України Яценюком АЛ. та іншими. 

Відмітили: 

Головним з розгляду заКОНОlIроекту є Комітет з 11І1Тань будіВНИlпва, 

містобудування житлово-комунального ГОСllодарства та РСГlональної 

ПОЛІТики. 

Законопроектом ПРОІІОНУЄТЬСЯ унормувати ІІІІЛІННЯ дсржавнОІU 

управління та регулювання ринку житлово-комунальних ІІОСЛУГ, скономічні та 

організаційні основи його діяльності. У законопроскті, зокрема, псрсдбачено 

обов 'язковість відкриття житлово-комунальними lІіДlIриємствами IIОТОЧНИХ 

рахунків із спеціальним режимом використання, розподіл цих коштів 

уповноваженим банком відповідно до алгоритму, запровадження штрафниі"1 

санкцій у разі не повернсння коштів, СlIлаЧСНIІХ СlIоживачами на Інші рахунки 

із IІОДaJlЬШИМ Їх вилученням до ДержаВНОl'О бюджсту України як санкція за 

вчинене правопорушення з наСТУІІНИМ lІерерахуванням до Фонду розвитку 

житлово-комунального господарства. 

Псредбачається створення дсржавним УllOвноважсним баНКО~1 ФОНДУ 

розвитку житлово-комунального ГОСllодарства, який формується 1а рахунок 

відрахувань частини плати СlIоживачjв за отримані житлово-комунальні 

послуги згідно з алгоритмом ринку ЖИТJIОВО-КОМУНaJIЬНИХ ІІОСЛУГ, дотацій і 

субсидій з державного та місцевих бюджетів, внссків страхових КОМlІанііі, які 

здійснюють обов'язкове страхування майна та віДllOвіДШlьності житлово

комунальних підприємств, благодійних внссків, пожертвувань, І рантів. 

Встановлюється, що кошти Фонду надаються на умовах ДОВl'отсрмінового 

бсзвідсоткового крсдиту або на умовах довготерміновоl'O KPCДlIТY за пільговою 

відсотковою ставкою. 

Статтсю 8 законопроскту визначається, що тарифи на житлово

комунальні послуги формуються ЖИТЛОВО-КОМУНaJIЬНIІМIІ lІі)ЩРl1ємствами, 

затверджуються Національною комісією, що здійснює державнс РСI'улювання у 

сфері комунальних послуг, IІрИ цьому такі тарифи IlОlшнні заБСЗflсчуваПI 

відшкодування всіх економічно обгрунтоваНIІХ IІлановаНIІХ ВlІтрат на Їх 

виробництво з урахуванням планованого прибутку, встановлсння тарифів, 

нижчих за розмір економічно обl'рунтованих витрат на Їх виробництво, бсз 

відповідного відшкодування не допускається. 

Крім того, заКOflOlІРОСКТОМ також IIРОIIUНУПI,СЯ ВIІССТlI зміНIІ до законів 

України «!Іро ІІриродні МОН()lюлії», «Про )~сржаВI!С РСIУJIIОl3аНllЯ у сфері 

КОМУНШlЬНІІХ ІІОСJlУП>, «Про жIІтJюв()-комун<Ілы!� IЮСJIУI"Ю>, 
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«Про теплопостачання», «Про ІІИТНУ воду та питне водопостачання», 

«Про місцеве самоврядування», «Про засади державної регуляторної ПОJlітики у 

сфері господарської діяльності», «Про страхуванню), ЯКИМI1, зокрема, 

передбачається передати повноваження щодо встановлення тарифів на 
. . .. 

житлово-комунаЛЬНІ послуги ВІД оргаfl1В МІсцевого самоврядування до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері КОМУНШlЬНllХ 

послуг, змінити порядок формування складу Комісії, визначити додаткові права 

та обов'язки влаСНllкіВ/Сllіввласників житлових та/або неЖІIТJIОВИХ приміщень, 

ввести обов'язкове страхування майна та віДllOВIДШlьності житлово

комунальних ПІДприємств. 

Також, із Цивільного IІроцеСУШlЬНОГО кодексу України ПРОІІОНУЄТЬСЯ 

вилучити норму щодо видачі судового наказу на заявлену вимогу [ІРО стягнення 

заборгованості за Оllлату ЖИТЛОВО-КОМУНaJIЬНИХ [lОслуг, телекомунікаційних 

послуг, ІІОСЛУГ телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та 

трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості. 

Відповідно до Прикінцевих lIоложень заКОНОllроекту Кабінету Міністрів 

України доручається, зокрема, забеЗllечити встановлення загальноБУДИНКОВI1Х 

лічильників обліку тешш за рахунок коштів Державного бюджету YKpaїIHI1 та у 

зв'язку з невиконанням державою зобов'язань по ліквідації заБОРI-О ваності з 

виплати заробітної lIлати, lІенсій, СТИllендій, інших [-рошових ВІlIlлат населенню 

встановити тимчасову заборону (з І січня 2013 року до моменту здіііснення 
Кабінетом Міністрів України заходів по ліквідації відповідної заборгованості) 

на нарахування та стягнення з громадян України lIені за несвоєчасне здіііснення 

ними платежів з квартирної ш[аТlI (плати за утримання Жl1тла) та за ОТРl1мані 

житлово-комунальні послуги (ВОДО-, те[шо-, газопостачання, послуги 

водовідведення, електроенергію, вивезення lIобутового сміля)_ 

Запровадження та реaJlізація положень З31lрorюнованої законодавчої 

ініціативи ВlІливатиме на надходження та витрати бюджетів, а також не 

УЗГОДЖУЮТЬСЯ з вимогами Бюджетного кодексу України. 

Так, положення законопроекту щодо спрямування дотацій і субсидій з 

державного та місцевих бюджетів на формування Фонду розвитку житлово

КОМУНШlЬНОГО ['OCllOitapCTBa не уз[-оджуються із [ЮJюженнями статей 87-91 
Бюджетного кодексу України в частині видаткових повноважень державноl'O та 

місцевих бюджетів, якими не передбачається надшrня субсндій з бюджетів на 

житлово-комунальне господарство, ВІДтак такі llОJlОження llОтребують 

вилучення. 

Крім того, віДlIовідно до статті 2 (ІІУНКТ 22) та статті 97 Бюджетного 
кодексу України, дотації це міжбюджетні трансферти, які Ilередбачаються на 

вирівнювання дохідної Сllроможності бюджету, який його отримує. Додаткові 

дотації надаються на Вl1рівнювання фінансової забеЗllеченості MicцeВllx 

бюджетів та на КОМllенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не 

враховуються lIрИ ВlІзначення обсягу міжбюджеТНIІХ трансфертів, внаслідок 

надання lІільг, всТatlOвлеlШХ дсржавою. Тобто, дотації, в контсксті бюджсТ!юl'O 

законо)щвства llередбачають віДlЮСІІlll1 між бюджетаШІ (ВІІХОДЯЧIl і-з IІOJюжень 

заКОНОllроекту таКІІЙ Фонд є Фінаllсово-креДI1ТНОЮ установою). 
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Також, БЮДЖСПJIII\І законодавством не персдбачсно транзитного 

l\ІеханіЗ~IУ IІсрсрахування ВІДПОВІДІІІІХ коштів чсрсз ДсржаВНlІіі бюджет 

України, як це пропонується у заКОIІОlIроекті, а самс !І\ОДО коштів, які СIIШ1'lсні 

споживачами ІІа іНlllі рахунки та які ІІідлягають вилученню до Державного 

бюджету України як саllкнія за вчиненс IІраВОПОРУШСIІНЯ з подальшим 

перерахуванням їх дО ФОНДУ розвитку житлово-комунального господарства. 

Крім того, реалізація законопроскту потребуватиме додаткових витрат на 

встановлення загальнобудинкових лічильників обліку тепла, а також виконання 

Національною КОМІСІЄЮ, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунаЛЬНIІХ 1І0СЛУГ додаткових повноважень. 

Слід зауважити, що передача lІовноважснь щодо встановлення тарифів на 

житлово-комунальні послуги від органів місцевого самоврядування до 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунаЛЬНl1Х 

послуг, виходячи із положснь стапі 15 Закону України «Про ціни і 

ціноутворсння» /Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування, які встановили дсржавні регульовані ніни на товари 

в розмірі, ниж'юму від скономічно обгрунтованого розміру, зобов'язані 

відшкодувати суб'єктам I'ОСllодарювання різнишо між такими розмірами за 

рахунок коштів відповідних бюджстів/ вимагатиме lІерсдбачсння відповіДlIІІХ 

коштів у дсржавному бюджсті у разі встановлсння Комісією тарифів на 

житлово-комунальні ІІОСЛУГИ в рОЗМІрІ, НІІЖ'ЮМУ ВІД СКОflOМIЧl1O 

обгрунтованого на відшкодування суб'єктам господарювання ріЗНИllі між 

такими розмірами. 

Заllроваджсння законодавчої ПРОIЮЗlщії 1110)10 ВСПІІЮВJІСІІІІЯ тимчасової 

:шБОРОНIІ на нарахуваllНЯ та стягнсння з громадян УкраїНIІ IІсні за нссвоєчаснс 

здійснсння НІІМІІ ПJl<псжів З квартирної IlJIати буде СllрlІЯТИ ПРО)\ОlІженню 

неl"аПIВНОЇ ТСllДеllllії щодо розрахунків насслсння за ОТРИ~Іані ЖІПJЮВО

комунальні послуги, 11\0 нризвсде до погіршсння фінансово-скономічного стану 
ПlДllрИЄМСТВ організаllій, що надають вказаНІ послуги, зростання 

заборгованості з виплати заробітної плати пранівникам зазначених 

підприємств, збільшення кількості збиткових lІідприємств галузі. 

Загалом, зазначенс спричинить зменшення надходжснь до бюджетів від 

сплати такими піДllриємствами житлово-комунального господарства lІодатків і 

зборів та може зумовити необхідність спрямування додаткових витрат 

державного та місItсвих бюджетів на компенсацію відповідних втрат таких 

ПIДIlРИЄМСТВ. 

Водночас, положення законопроекту можуть впливати на надходження 

бюджету за рахунок Сllравляння IIJIaТl1 за видачу ліцензій на ОКРСМІ в 11 ДІ І 
діяльності на ринку житлово-комунальних послуг. 

Всуперсч вимогам стапі 91 Рсгламснту Верховної РаДIІ У країни та 

стапі 27 Бюджетного кодсксу України суб'єктом законодавчої ініціаТIІВИ не 
надано фінансово-скономічних обгрунтувань до законопроскту (включаючи 

відповіДІІі розрахунки) та пропозицій змін до законодавчих актів УкраїН11 щодо 

скорочсння витрат бюджету та/або джсрел додаткових надходжень бюджету 

для досягнення збалансованості бюджету. 
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Термін набрання чинності, В\lЗначений у законопроекті, не відповідає 

частині треті!! стапі 27 Бюджетного кодексу України, якою ІІередбачено, щО 
З3КОНІІ УКР3Їни або їх окремі положення, які ВПJІІІВ3ЮТЬ 113 ПОКЮНИКlI бюджету 
(зменшуюп, надходження бюджету та/збо збільшують витрзт!! бюнжету) і 

приliмаються після 15 ШІІІІ!Я року, що lІередує плановому, вводяться в дію не 
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим. 

Міністерством фінансів України законопроект не підтримується, оскільки 

його реалізація потребує додаткових видатків з державного бюджету, обсяг 

яких неможливо обрзхувзти, у зв'язку З відсутністю фінзнсово-економі'IН!!Х 

обгрунтувань. 

Крім того, зазначено, що основні засади організаційних, господарських 

відносин, що виникзють у сфері нздання та СlІоживання жIпJIово-комун3лынхx 

послуг між їх виробниками, виконавцями і споживачам!!, регулюються 

заКОIlам!! України «Про ЖИТЛОВО-КОМУНaJ/ьні послуги», «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуп), «Про теШlOпостаЧ3І1НЯ», 

«Про питну вону та ШlТне водопостачання», «Про місцеве самоврядування» Т3 

іншими нормативно-правовими актами. 

Зауважується, що норми щодо обов'язкового страхування майна та 

відповідальності житлово-комунальних підприємств, а також створення Фонду 

розвитку житлово-комунального I"Осподзрства, одним з джерел формування 

якого є відрахування частини коштів, що надходять від споживзчів, може 

призвести до підвищення тарифів на житлово-комунальні ІІОСЛУГИ. 

Згідно '3 узагальнюючим висновком Головне haykobo-еКСllертне 

УIlраВЛIІНlЯ Апарату Верховної Ради України '3аКОНОllроект lІотребує 

доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. І]роект Закону України про ринок житлово-комунальних послуг 

(реєстр. N~ 2440 від 01.03.2013), поданий народними депутата~1І1 України 

Яценюком АЛ. та іншими: 

- має ВПЛИВ на 1І0казники бюджету (переважно зменшить надходження 

державнОІ'О і місцевих бюджетів та збільшить витрати державного і місцевих 

бюджетів) і у разі прийняття відповідного закону до 15 ЛllПня 2013 року він має 
ВВОДІІТися в дію не раніше 1 січня 2014 року, а після 15 ЛИІІНЯ 2013 року ~ не 
раніше 1 січня 2015 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу 
ІІРИЙНЯТТЯ З3КОНУ); 

- рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, 

містобудування і ЖИТЛОВО-КОМУНaJIЬНОГО господарства та регіональної IlОлітики 

при Оllрацюванні законопроекту положення статей 9 та 11 законопроекту 

узгодити з вимогами статей 2, 87-91, 97 Бюджетного кодексу України. 
2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

будівництва, містобудування житлово-комунального господарства та 

регіональної політики. 
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б) опосередковаllИЙ 

1.2.50. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про нроект Закону України про внесення змІН до деяких 

законодавчих актів України щодо стажування студентів з ІЮДaJlЬШИМ 

працевлаштуванням та забезпеченням молодих спеціалістів першим робочим 

місцем (реєстр . .N"!' 2725 від 04.04.2013), поданий народним денутатом України 
Міщенком с.г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону є 

Комітет з питань соціЮІЬНОЇ політики та праці. 

Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу законів нро 

працю України, законів України «Про зайнятість населення», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», якими НрО!ІОНУЄТЬСЯ 

зобов'язати дсржавну службу зайнятості інформувати !ІрО вакансії, що 

підпадають під визначення першого робочого місця, керівників вищих та 

професійно-технічних наВЧaJІЬНИХ закладів, а також, у разі отримання заяви про 

бажання проходження переддипломної або навчально-виробничої практики від 

особи, якій роботодавець запропонував перше робоче місце, зобов'язати 

роботодавця інформувати керівника наВЧaJІЬНОГО закладу чи його структурного 

підрозділу про направлення особи, яка завершує навчання, на практику за 

місцем майбутнього працевлаштування. 

Крім того, нормами законопроекту пропонується зміни до стаТТІ 14 
Закону України «Про зайнятість населення» в частині встановлення квоти для 

працевлаштування окремих категорій осіб у розмірі одного робочого місця на 

підприємствах, установах, організаціях з чисельністю штатних І!рацівників, що 

становить від І О до 20 осіб. 
Враховуючи, що частиною другою статті 53 діючого закону встановлено, 

що у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для 

працевлаштування громадян, з нього стягується штраф за кожну 

неоБІ"рунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної 

квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 

момент виявлення порушення. 

Відтак, у разі невиконання роботодавцем такої квоти, матиме наслідком 

надходження коштів від штрафних санкцій, які зараховуватимуться до бюджету 

Фонду заГaJlьнообов'язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття. 

Міністерство фінансів України у своєму висновку зазначає, не має 

зауважень до поданого законопроекту та ВІДМІчає, що законопроект не 

впливатиме на доходну та видаткову частини бюджету. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України в даний час відсутній. 

УХВАЛИЛИ: 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

Українн щодо стажування студенТІВ з ПОДa.JlЬШIll\1 IIР<lцеШІ<lШТУВШІНЯI\1 Т<І 
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забезпеченням молодих спеціалістів першим робочим місцем (реєстр. N~ 2725 
від 04.04.2013), поданий народним депутатом України Міщенком е.г., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження 

бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття у разі застосування штрафних санкцій). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

(У зв 'язку з тим, ЩО законопроект за реєстр. N! 2725 авmоро.Н 

відкликано, ріUlеllНЯ KO.JI/imemy з питань бюджету не надСlUюти nрофілыl.нуy 
Комітету, а залИUlити у справі цього законопроекту). 

1.2.51. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про нроект Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про приватизацію державного майна» щодо новернення коштів 

покупцям об'єктів приватизації у разі повернення їх у державну власність 

(реєстр. N~ 2754 від 08.04.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з опрацювання законопроекту є Комітет з питань економічної 

ПОЛІТики. 

Законопроектом пропонується врегулювати фінансові питання щодо 

новернення коштів покупцям державного майна, сплачених ними за об'ЄКТІ! 

приватизації, після повернення цих об'єктів у державну власність у випадку 

розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу. При цьому. 

повернення покупцям коштів здійснюватиметься виключно з коштів, які 

надійдуть від новторного продажу таких об'єктів. 

Міністерство фінансів України у своєму екснертному висновку зазначає, 

що прийняття законопроекту не потребуватиме матеріальних та інших витрат 

бюджету, та підтримує його прийняття. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку звертає увагу на необхідність детального 

визначення суми коштів, яка має бути повернута покупцеві приватизованого 

об'єкту у разі його повернення у державну власність, оскільки у певних 

випадках ця сума може бути меншою, ніж сума, за яку він його придбав, а у 

певних випадках і більшою, ніж зазначена сума. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про приватизацію державного майна» щодо повернення коштів rюкуrщям 

об'єктів приватизації у разі повернення їх у державну власність (реєстр. N~ 2754 
від 08.04.2013), поданий Кабінетом Міністрів України, має Olюсередкований 
вплив на показники державного бюджету (може призвести до збільшення 

надходжень від приватизації державного майна у разі, якщо визначена сума 

новернення нокунцеві коштів буде меншою від суми коштів, які надійдуть від 

1I0ВТОРНОГО продажу відповідного об'єкту). 

У разі lIРИЙНЯТТЯ віДllовідного закону він може набирати 'ШНlюсті у 
терміни, ВІІЗIШ'Іені автором заКОIІОllроекту. 
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2. І{е РlшеllllЯ наДlСШПИ Комітету Верховної Ради України з ІІІ lТа ІІІ, 

економічної поліТИКlI. 

1.2.52. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змІН до дсяких 

законодавчих актів України з витань ЗДlИснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності (реєстр. N~ 2839 від 17.04.2013), 
поданий Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

Головним з підготовки та попереднього розгляду проекту закону f 

Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині 

встановлення відповідальності посадових осіб контролюючих органів за 

недотримання ними норм законодавства та процедури здійснення державного 

нагляду (контролю). При цьому за вчинення відповідних порушень 

закононроектом передбачається накладення штрафів на посадових осіб у 

розмірах від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Відповідно до пояснювальної записки до заКОllOllроекту, реалізація 

законопроекту не потребує додаткових витрат бюджету. 

Разом з тим, у зв'язку із запропонованим запровадженням )юдаТКОВIIХ 

штрафів за норушення вимог законодавства про державниіі нагляд (контроль) у 

сфері господарської діяльності доходи державного бюджету можуть 

збільшитися у разі виявлення відновідних правопорушень, на що також :!Вертає 

увагу Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку. 

Загалом Мінфін зазначає, що законопроект може бути прийнятиil в 

терміни, визначені головним розробником. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України з питань здіilснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності (реєстр. N~ 2839 від 17.04.2013), поданий Кабінетом 
Міністрів України, має опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвести до збільшення доходів бюджету від надходження адміністративних 

штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності у 

терміни, визначені автором законопроекту. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lІитань 

підприємництва, реІ"УЛЯТОРНОЇ та антимонопольної політики. 

1.2.53. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення соціального захисту громадян, які отримують 

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами та ДОПОМОГУ по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку (реєстр. N~ 2813 від 16.04.2013), 
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поданий народними депутатами України Деніеовою Л.Л., Павловським А.М., 

Хмілем М.М. 

Відмітили: 

Відповідальним за розгляд законопроекту є Комітет з питань соиіаJlЬНОЇ 
. . 

ПОЛІТики та пращ. 

У законопроекті, зокрема, пропонується надати право застрахованим 

особам на зарахування до страхового стажу періодів перебування у відпустuі у 

зв'язку з вагітністю та пологами і у відпустuі для догляду за ДІІПІНОЮ до 

досягнення нею трирічного віку та включити uих осіб до переліку тих, які 

ІІідлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Крім 

того, законопроектом передбачено, що платниками єдиного внеску також є 

роботодавuі, які виплачують допомогу у зв'язку з вагітністю та IЮJюгами. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту реалізаllія ііого норм 

не потребує збільщення видатків державного бюджету. 

Разом з тим, запровадження законопроекту може призвести до 

збільшення надходжень єдиного внеску до Пенсійного фонду і фондів 

загальнообов'язкового державного соuіального страхування та збільшення 

віДlІовідних розмірів ВИIIJІаТ, допомог та пенсій. Оскільки дефінит Пенсіііного 

фонду покривається за рахунок коштів державного бюджету, така законодавча 

ініuіатива може вплинути на обсяг віДlІовідних видатків державного бюджету. 

Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів УкраїНІ! 

законопроект потрсбує доопраuювання. При ньому Мінфін зазначає, 1110 

Урядом подано на розгляд Всрховної Ради України "роскт Закону України про 

внесення змін до дсяких законів України lllОдО призначення та індсксації нснсііі 

(рсєстр. N~ 1117 від 1 ~.12.20 12), у якому lІередбачається віднссти до осіб, які 
ІІідлягають ЗаІ'3Jlьнообов 'язковому дсржавному lІенсійному страхуванню, осіб, 

які перебувають у віДllустці у зв'язку з вю'ітністю та пологаМІ! і отримують у 

зв'язку з цим допомогу, що дасть можливість включати ці перІОДИ до 

страхового стажу. 

Експертний висновок Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради УкраїНIІ не надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів УкраїНІ! 
щодо посилення соціального захисту громадян, які отримують допомогу у 

зв'язку з вагітністю та пологами та допомогу по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку (реєстр. N~ 2813 від 16.04.2013), поданий 

народними депутатами України Денісовою л.л., ПаВЛОВСЬКIІМ А.М., 

Хмілем М.М., матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може 

призвссти до зміни обсягу видатків державного бюджету на покриття дефіциту 

Пенсійного фонду України). 

У разі ПРИЙНЯТТЯ відповідного закону він може набирати чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

соuіальної політики та праці. 
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1.2.54. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законів України ЩОДО унеможливлення одночасного llроведення виборів 

Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради 

Автономної РеСllубліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів (реєстр. N~ 2742 від 05.04.2013), llоданий народними депутатами України 
Бригинцем О.М., Павловським А.М., Бондаренком В.д., Стецем IО.Л., 

Ар'євим В.І., Донієм О.с. 

8ЇДміТИJIИ: 

Головним з llІДГОТОВЮI та попереднього розгляду законопроскту є 

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. 

ЗаКОНОllроектом llрОllOНУЄТЬСЯ внести зміни до законів У країНIІ 

«Про вибори Президента України», «Про вибори народних ДСllутатів Українш> 

та «Про вибори деllутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських ['OJІів» щодо заборони 

одночасного проведення виборів до різних органів державної влади незалсжно 

від виду виборів. 

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, щО !іОI'О 

реалізація не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів. 

Зважаючи, що одночасне llроведення виборів може оптимізувати видатки 

дсржавного бюджету, що СІІРЯМОВУЮТЬСЯ на організацію виборчого процесу, то 

заборона щодо одночасного проведення виборів навпаки може llрИЗВССТИ )(0 
збільшення видатків державного бюджету, насаМllСрсд, на забсзпсчення 

діяльності виборчих комісій. 

Головне науково-екснертне Уllравління Анарату Всрховної Ради УкраїНll 

висловлює ряд зауважень і вважає, що за результатами розгляду в псршому 
. .. 

читаННІ заКОНОllроект ДОЦІЛЬНО ВІДхилити. 

УХ8АЛИЛИ: 

1. Проект Закону України llPO внесення змін до ДСЯКИХ законів УкраїНІ! 
щодо унеможливлення одночасного проведення виборів Прсзидснта України, 

народних депутатів України, деllутатів Верховної Ради Автономної РеСllубліКI! 

Крим, місцсвих рад та сільських, селищних, міських голів (рсєстр. N~ 2742 
від 05.04.2013), ноданий народними деllутатаМIІ України Бригинцсм О.М., 

Павловським А.М., Бондарснком В.д., Стецем Ю,А., Ар'євим В.!., Донієм О.с., 

має Оllосередкований вплив на показники бюджету (може призвссти до 

збільшення видатків дсржавного бюджету). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності Зl'ідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з шпаНІ> 

державного будівництва та місцсвого самоврядування. 

1.2.55. СЛУХАЛИ: 
Інформацію нро ЩJOект Закону України IlрО особливості ДОРОЖI!l,ого руху 

в курортних зонах І зонах ВІДІІОЧИНКУ на території ABTOHO~IIIOЇ РССllубліКІІ 
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Крим (реєстр. N22790 від 12.04.2013), поданий наРОДНI!М деlIугатом У країНIІ 
МИРИМСЬКИМ Л.Ю. 

Відмітили: 

Головним з lІідготовки та 1І0псреднього розгляду заКОНОlIрuекту є 

Комітет з питань транспорту та зв'язку. 

Законопроектом пропонується обмежити рух траНСIIОРПШХ засобів в 

курортних зонах, курортних реГІонах І зонах ВІДПОЧИНКУ на території 

Автономної Республіки Крим. 

Частиною п'ятою статті 7 IІрОСКТУ закону передбачається ДОПОВНІПІІ 

Главу десяту Кодексу УкраїНІ! про аДМlІlІстративні IІраВОlIорушення 

статтею 122-3 шодо накладання штрафу за 1І0рушення особою, яка керує 

транспортним засобом, правил руху, обмежснь або заБОРОНІ! руху, які 

встановлені на території КУРОРТНІІХ зон, курортних регіонів і З0Н віДIІО'lIlНКУ, У 

розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних МІНІМУМІВ доходів І'ромадян, а за 

ті ж дії, вчинені повторно, - від двохсот до трьохсот неОІІодатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

ВіДІІовідно реалізація законопроекту може IІризвести до збільшення 

надходжень до дсржавного бюджету від СІІШПИ штрафів за зазначеними 

правопорушеннями у разі їх виявлення. 

Міністерство фінансів УкраїНІ! не заllсречує щодо IІриіінятгя 

законопроекту і зазначає, що обсяг додаткових надходжеlfl, 1(0 бюджету буде 
залежати від кількості скоєних праВОllорушень та застосування конкретних 

розмірів штрафних санкцій. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України IІрО особливості дорожньOl'О руху в курортних 
зонах зонах відпочинку на території Автономної РеСllуБJlіки Крим 

(реєстр. N22790 від 12.04.2013), 1І0даний народним деllутатом України 

Миримським Л.Ю., має опосередкований ВІІЛИВ на IlОказНlIКИ бюджету (може 

призвести до збільшення надходжень до державного бюджету за УМОВІ! 

застосування штрафних санкцій при виявленні відповідних IIpaBOlIopYllleHb). 
У разі ІІРИЙНЯТГЯ відповідного закону він має вводитися в дію згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з ІІІІТШІІ, 

транспорту та зв'язку. 

1.2.56. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проект Закону України IІрО внесення змін до Закону 

України «Ilро державне регулювання виробництва і реалізації цукру» 

(реєстр. N22856 від 18.04.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

ВідміТИJIИ: 

ВіД[lОвіДЮIЬНIІМ за супроводження заКОНОllроекту є Комітет з [ІІ!ТШІІ, 

ш'рарної JJоліТIІКИ та земельних відносин. 

ЗаКОJJОJJроектом ІІРОIIOНУЄ'! ься ВІІеСIІI 

«Про державне регулювання Вllробlllщтва 
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передбачається скасувати положення щодо встановлення Кабінетом Міністрів 

України мінімаЛЬНIІХ нін на ну кор та цукровий буряк KBOТlI «А)} (ЧІІНІІОЮ 

редакцією Закону України «Про дсржаВIlУ lІіДТРIІМКУ сіЛЬСЬКОІ'О господарства 

Україню) ВlІЗначено ЦУКОР-lІісок (буряковий) об'єктом державного ніновоПJ 

РСІ'улюваIlIlЯ), а також уточнюються дсякі терміни, які ВЖIІваються у ньому 

законі та lІитання оптової та роздрібної торгівлі цукром, що вироблений Іюнад 

квоту «А». 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

закону сприятиме збереженню виробничого потенніалу, забезпеченню 

продовольчої безпеки держави та lІотреб внутрішнього ринку БУРЯКОВИ~І 

цукром ВІТчизняного виробництва, підвищенню сфеКТlІвності роботи 

бурякоцукрового комплексу, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, 

Слід зазначити, що відновідно до чинного Закону України «Про державне 

рсгулювання вироБНИllтва і реалізації цукру» обсяги виробництва цукру, що 

поставляється на внутрішній ринок Україн", обмежується квотою "А". Це дає 

можливість здійснювати регулювання ВНУТрІШНЬОГО ринку цукру. 

Неконтрольоване (понад встановлену квоту) надходження І\УКРУ на 

внутрішній ринок ПРlІЗведе до перенасичення ВНУТРІШНЬОГО ринку та 

деМllінгових ІІроцесів, ЗНllження оптово-відпускних цін на цукор до рІВНЯ, якиіі 

не покриває витрат на його виробництво (як це сталося у 20 11 ~13pKeTIIHГOBOMY 
роні). Зазначені ЧИННІІКИ потенціііно можугь зумовити збитковість піДПРIІЄМСТВ 

цукробурякового комнлексу. 

При цьому, змінами до статті 6 Закону передбачається заllроваДIІПІ 

реалізацію цукру, що вироблсниіі І!Онад квоту "А" за мсжаМIІ МІІТНОЇ території 

України, а також дати можливість його використаНIІЯ в тому ЧИСJІі для 

виробництва біологіЧIІИХ видів палива. Зазначене дозволить активізувати 

діяльність цукрових заводів, а відтак збільшити надходження до бюджету, 

Крім того, заllроваджеНIІЯ норми щодо здіЙСllеllНЯ розрахунків між 

учасниками бурякоцукрового КОМllлексу (цукровими заводами, бурякосіючими 

господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу всіх форм 

власності) виключно у грошовій формі (стаття 7 законопроскту), дозволить 
покращити їх фінансово-економічне становище та збільшити надходження 

віДlІовідних податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Як зазначається у 

lІояснювальній записці до законопроекту, в Україні майже 60 відсотків від 

загального обсягу вироблених цукрових буряків lІереробляється за 

давальницькою схемою. 

Змінами до статті 5 Закону виключається норма шодо закупівлі цукру для 
задоволення державних потреб за умови попереднього фінансування витрат 

виробників цукру та цукрових буряків, а також обсягів і порядку такого 

фінансування Державним бюджстом України. 

Проте, розробником всупереч вимогам статті 27 Бюджетного кодексу 
України та статті 91 Регламенту Верховної Ради України до законопроекту 

не надано фінансово-економічних обгрунтувань (розрахунків). 

Міністерство фінансів України в своєму експертному висновку зазначає 

про підтримку поданого законопроекту. 
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Згідно з узагальнюючим ВИСІЮВКОМ Головного haykobo-еКСllерпюго 

управління Аllарату Аерховної Ради України за результатаМIІ РО'ШІЯJlУ у 

першому '1llТаІlllі заКОIІОllроект може бути IІРllilнятиіі за основу з урахуваНIІЯМ 

висловлсних зауважеllЬ і IІРОІЮЗlщііі, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Закону України 

«Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» (реєстр. N~ 285() 
від 18.04.2013), !lоданий Кабінетом Міністрів України, має опосерсдкованиli 
вплив на показники бюджету (збільшує надходження бюджетів за рахунок 

активізанії діяльності нукрових заводів). 

У разі ІІРИЙНЯТГЯ відповідного закону він може набllраТIІ ЧІШІюсті у 

терміни, заllРОlІоновані автором заКОНОllроекту. 

2. Це рішення надіслаТІІ Комітету Аерховної РаДIІ України з IIIпань 

аграрної 1І0літики та земельних відносин. 

1.2.57. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проект Закону України про ратифікацію YroJtJI МІЖ 

Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія !ІрО 

співробітництво у сфері ядерної і радіаційної беЗllеки, знятгя з СКСllлуатанії 

Чорнобильської атомної електростанції та перетворення об'єкта «УКР"ТГЯ» на 

екологічно безпечну СlІстему (реєстр. N~ 0019 від 18.04.2013), IIОJЩНllіl 

Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

ВідповідаЛЬНIІМ за СУ!lроводження заКОflОllроекту є Комітст у 

закордонних Сllравах. 

ЗаКОНОllроектом ПРОІІОНУЄТЬСЯ ратифікуваТIІ УІ'ОДУ ~Ііж Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Королівства НОРВСІ'ія IІрО СllівробіТНIІНТВО у сфері 

ядерної і радіаційної безпеки, зня'ггя з експлуатації Чорнобl1JlЬСЬКОЇ атомної 

електростанції та lІеретворення об'єкта «Укритгя» на екологічно БСЗllечну 

систему, учинену 30 листопада 2012 року в м. Осло. 
Необхідність ратифікації Угоди випливає з приписів статгі 12 цієї УГОДИ 

та обумовлена вимогами статгі 9 Закону України «Про міжнародні договори 
України», 

У !lояснювальніil записні до заКОНО!lроекту зазначається, шо укладення 

Угоди сприятиме ОIІТимізації процесу знятгя з експлуатації блоків 

Чорнобильської АЕС згідно із Законом України «Про Загальнодержавну 

програмою знятгя з експлуатаці'j Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта 

«Укри'Ггя» на екологічно безпечну систему», розширенню джерел фінансування 

вказаної діяльності за рахунок залучення міжнародної технічної ДОПОМОПІ в 

галузі знятгя з експлуатації енергоблоків АЕс. 

Відповідно до умов цієї Угоди для реалізації відповідних заходів 

міжнародна технічна допомога надається на безоплатній та беЗllOворотніil 

основі у вигляді майна, робіт та послуг, прав інтелектуальної власності, 

фінансових та інших ресурсів, не заборонених законодавством держав Сторін. 
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З огляду на зазначене, в обліку відображатимуться, як ЦlJIbOBI доходи, так 

ЦІЛЬОВІ витрати. 

Крім того, статгею 5 УГОДИ передбачається, що матеріали та обладнання 
що ввозяться в України або придбані в Україні за кошти Донору (Уряду 

Королівства Норвегія та його уповноважених органів) для реШІізації Проектних 

угод звільняються від сплати ІІодатків і зборів. 

Водночас, відповідно до Уmди, Донор або будь-який Виконавець не 

нестимуть відповідальності за збитки, завдані під 'Іас виконання завдань у 

межах Проектів, крім випадків збитків, заподіЯНIІХ внаслідок грубої 

необсрежності або зумисних дій Виконавців, що встановлсні Сторонами. 

Відповідно, реШlізація законопроскту може мати ВІІJIIІВ на доходну 

частину бюджету у разі ІІерсдбачсння у націОНШІЬНОМУ податковому 

законодавстві віДІІовідних податкових ІІрсфсрснціЙ. Однак, розробником 

всупсреч вимогам стал"і 27 Бюджстного кодсксу України та статті 9\ 
Рсгламенту Верховної Ради України до закононроекту не надано фінансово

економічних обrрунтувань (розрахунків). 

Слід зазначити, що цією ж статтею Угоди []ередба'Іено ведсння 

НШІежного обліку усіх фінансових коштів, матеріШІів, обладнання та іншого 

майна, що надається Донором. При невикористанні коштів відповідно до цієї 

Угоди або незадовільній звітності Донор може відкликати гранти та ІІрИПШIИПI 

дію цієї УГОДИ. 

Міністсрство фінансів України у скспсртному висновку зазначає, що 

ІІрИЙНЯТГЯ заКОНОIlРОСКТУ нс 1І0трсбує додаткових фінансових витрат з 

Дсржавного бюджету України. 

Згідно з узаГШIЬНЮЮЧИМ ВИСНОВКОМ Головного haykobo-еКСIlСРТНОГО 

управлІННЯ Апарату Верховної Ради України ІІідтримує прийняття IlОдано]"{) 

проекту. 

УХВАJlИJlИ: 

Проект Закону України IІрО ратифікацію УІ"ОДИ між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Королівства Норвсгія про співробітництво у сфсрі ядерної і 

радіацlИНОЇ безпеки, ЗНЯПЯ з експлуатації Чорнобильської атомної 

елсктростанції та lІеретвореНIІЯ об'єкта «Укриття» на екологічно БС311ечну 

систсму (реєстр. NQ 0019 від \8.04.2013), ноданий Кабінетом Міністрів УкраїНІІ, 
має опоссредкований вплив на IlОказНIІКIІ бюджету (змсншує ДОХОДИ 

дсржавного бюджету у разі нормаТИВНО-ІІравовОІ"О вреl"УJIIОВalШЯ IІІпання 

надання податкових ІІрефсренціЙ). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавством. 

(У зв 'язку з 11111)\[, ЩО законопроект за реєстр. N!! ОО 19 Верховною Рш)о/{) 
Украї//1І nР1lйнято як Закон, рішеНIІЯ Кшtіmеmу з /llIl11G//b бюд.J/Cету НІ! 

//адС1UIG/1lU профільному Комітету, а ЗGЛlllllllll1U у справі цього законопроекту). 

1.2.58. СЛУХАЛИ: 
Інформацію ІІрО lIJюект Закону України про внссення ЗМІІІ ЛО стаПI 240 

крlІміншIы�oгоo кодсксу У країlІІ1 щодо IIОСIIJIСIІІIЯ віДlІовіДШII,ності за 
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незаконний видобуток корисних КОllалин (реєстр . .N2 2855 від 18.04.2013), 
1І0даний Кабінетом Міністрів України. 

Відмітили: 

ВіДllOвідальним за супроводження законопроекту є Комітет з lІитань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 240 Кримінального 
кодексу України та посилити кримінальну відповідальність за порушення 

встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для жнтгя, 

здоров'я людей чи довкілля (визначивши у вигляді штрафу від п'ятисот до 

восьмисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі 

на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк), а також за 

незаконне видобування корисних копалин не лише загальнодсржавного, але й 

місцевого значення та підвищити розміри (строки) покарань за вчинсння дій, 

IІсрсдбачених цією статтею (визначивщи у вигляді щтрафу від тисячі lІ'ятисот 

до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмежсння 

волі на строк до п'яти років, або 1І0збавлення волі на той самий строк), діяння, 

lІерсдбачсні у цій статті та вчинені 1І0ВТОРНО караються обмеженням волі на 

строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з 

конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування. 

У зв'язку з розширенням складу злочинів та 1І0силенням кримінальної 

віДllOвідальності за порушення, персдбачсні статгсю 240 КриміНaJlhНОГО 

кодсксу України, реалізація законопроекту призведс до збіЛhШСННЯ надходжень 

до дсржавного бюджету від сплати штрафів та РСaJlізації конфіскованого майна 

у разі виявлення зазначених правопорушень, а також враховуючи законодавчу 

пропозицію щодо встановлення f10карання у вигляді позбавлення/обмежсння 

волі та збільшення строку ув'язнення до збільшення Вlпрат державнОІО 

бюджсту в частині видатків на утримання в установах виконання покарань осіб, 

винних у заподіянні відповідних злочинів. 

Міністерство фінансів України підтримує ПРИЙНЯТТЯ законопроекту. 

Згідно з узагальнюючим висновком Головного haykobo-еКСIlСРТНОГО 

управління Апарату Верховної Ради України за результатами РОЗIJIЯДУ в 

псршому читанні законопроскт доцільно повсрнути суб'єкту ІІрава 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проскт Закону України про внесення змін до стапі 240 КРlІміНШIЬНОI'О 
кодексу України щодо посилення відповіДaJlьності за lІезаконний видобуток 

корисних КОПaJІИН (реєстр . .N22855 від 18.04.2013), ІІоданий Кабінетом 

Міністрів України, має опосерсдкований ВІIJIИВ ІІа IЮКЮIІИКlI бюджету 

(збільшує надходження та витрати державного бюджету у разі ВІІЯВЛСННЯ 

відповідних правопорушень та покарань, що застосовуватимуться). 

У разі !ІРИЙНЯТТЯ відповідного закону він має ВВОДІІТИСЯ в дію ЗI'ідно із 

законодавством. 

2. Це ріШСIІНЯ надіслати KO~liTeTY Верховної РаДIІ У країlІ1І з ІІІпанІ, 

заКОIІОДШ3'1О1'0 забеЗllечсння правоохоронної діяльності. 
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1.2.59. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО проект Закону України про внсссння змін та JЮІЮВІІСНІ, 

до Кодексу України про адміністративні IІраВОlIорушення (ШОДО ~lініміЗ,1l1ії 

засмічення насеJlеШIХ ПУlIктів) (реєстр. N~ 2820 від 16.04.2(13), ІЮД<lIlllіі 

народним депутатом України Міщенком А.М. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту є Комітет 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

ЗаКОНОIIРОСКТОМ IІрОПОНУfТЬСЯ доповнити Кодскс У країни IІрО 

аДМНllстраТИВНІ правопорушення новою статтею 152-1, згідно з якою 

встаНОВIlТИ адміністративну відповідальність громадян за умиснс викидання 

побутових відходів та сміття у неналежних місцях у ВИГJlяді накладеlIНЯ 

штрафу від п'ятдеСЯТІ! до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

При цьому розгляд справ, lІерсдбачених статтею 152-1, відноситься до 

компетснції ОРI-анів внутрішніх справ (міліції), які накладають адміністративні 

стягнення за вищевказані правопорушення, згідно із змінаМll ЛО стапі 222 
цього Кодсксу. 

Відповідно рсалізація положень законопроекту призведс до збільшення 

надходжень до державного бюджету від СlIлати штрафів за За3наЧСНШІИ 

IІравоиорушсннями у разі їх виявлсння. 

Міністерство фінансів України не запсрсчує ll\ОДО НРllіінятгя 

заКОНОIIРОСКТУ і За3начає, що реалізація законопроекту нс ВlІJlllває на Вll)lаткову 

частину державного бюджсту та може збільшити його доходну частину 'Ш 

рахунок ВІllIlсвказatll1Х штрафних саНКllіЙ. Можливий обсяг додатковнх 

надходжснь БУJIС залсжати від кількості скоєних праВОllOРУl1lеНh та 

застосування конкретних розмірів штрафних санкцііі. 

ОДlIак, до заКОНОlIроекту не надано налсжне фінансово-економічне 

обrрунтування та пропозинії для збалансування бюджетів, як визначено у стал-і 

27 Бюджетного кодексу України та частині третій статті 91 РСПІаМСНТУ 

Всрховної Ради України. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект ЗаКОIIУ України про внесення змін та ДОІювнень до Кодексу 

України IІрО аJщіністративні IІравопорушення (шодо мінімізації засмічсння 

населених пунктів) (реєстр. N~ 2820 від 16.04.2013), rюданиіі народним 

депутатом України Міщенком А.М., має опосередкованиіі вплив на rЮЮIЗНІIКlІ 

бюджету (може Ilризвести до збільшсння надходжень дсржавного бюджсту за 

умови виявлення віДlIовідних правопорушень та застосування штрафних 

санкцій). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішсння надіслати Комітету Верховної Ради України з ПlІтань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 
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1.2.60. СЛУХАЛИ: 
Інформаllію IІрО проект Закону України IІрО внесення змін та J10IІОЛllеНh 

до Кодсксу України !ІрО адміністративні нраВОІІОРУlllення (щодо ВlfКIІ)ЩННЯ 

відходів та сміття унсналежних міСIlЯХ) (реєстр. N~ 2820-1 віл І п.(И.20 13), 
поданий народним дснутатом України Фурсіним І.г. 

Відмітили: 

Головним з підготовки і попереДНhОГО розгляду законопроскту є Комітет 

з питаНh законодавчого забезпечення правоохоронної діЯЛhності. 

Законопросктом ПРОІІОНУЄТЬСЯ ДОІЮВНИТИ Кодекс України про 

адміністративні правопорушсння новою статгею 152-1, якою llерсдбачено 

встановити та ПОСИЛ\ПIf (шляхом збіЛhшення розміру штрафних санкнііі) 

відповідальніСТh за викидання відходів та сміття у неналежних міСl(ЯХ. 

Водночас змінами до статті 222 иього Кодексу псредбачаЄТhСЯ, шо РОЗГJІЯ}( 

справ про порушення ЧИСТОТІ! в населеНIfХ нунктах та поза його мсжаМIf 

здійснюваТИМУТh органи внутрішніх Сllрав (міліція), ЯКІ накладають 

адміністративні стягнення за вищсвказані правопорушення. 

Необхідно зазначити, що нередбачені Ilроектом закону штрафні санкнії за 

вищезазначені правопорушення прювеДУТh до збільшення доходів дсржаВНОIО 

бюджету. 

Міністерство фінансів України не запсречує шодо ПрllЙНЯТПІ 

законопроскту і зазначає, шо рсалізація законопроекту не потрсбуватимс 

додаткових видатків та можс Прll'3ВССТИ до збілыllнняя надхо)(жснь )(0 

державного бюджсту. Обсяг ЗЮ'aJJЬНОГО впливу на ІюкаЗНИКIf бюджсту 

залежатиме від кількості праВOlЮРУШНlІків, до яких буде застосовано штрафні 

санкнії та Їх РОЗМІрів. 

Однак, до законопроекту нс надано належне фінансово-скономічнс 

обгрунтування та пропозиції для збалансування бюджстів, як визначсно у 

статті 27 БюджетноІ"О кодексу У країни та частині трстій статті 91 Рсгламснту 

Верховної Ради України. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін та ДОПОВНСНЬ до Кодсксу 

України про адміністративні правопорушення (щодо викидання відходів та 

сміття у неналежних місцях) (реєстр. N~ 2820-1 від 16.04.2013), нодаНIfЙ 

народним депутатом України Фурсі ним І-Г., має ОlюсередковаНllіі ВПЛIfВ на 

показники бюджсту (може прювссти до збільшення надходжеНh дсржавного 

бюджету за умови виявлення відповідних правопорушснь та застосування 

штрафних санкцій). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забсзпечення правоохоронної діялиюсті. 

1.2.61. СЛУХАЛИ: 
Інформаuію про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (шодо покрашення технічного стану абонснтських 
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ІЮШТОВИХ шаф (абонентських llОШТОВИХ скриньок) в Україні) (реєстр. N~ 233R 
(доопрац.) від 17.04.2013), поданий народними ДСllутатами України 

Пономарьовим О.с., Момотом 0.1. та Литвиновим Л.Ф. 

8ЇДміТИJJИ: 

Головним з підготовки і попереднього розгляду заКОНOllРОСКТУ є Комітет 

з питань транспорту і зв'язку. 

З метою вирішення проблеми занедбаНОІ'О етану абонснтських llОlllТОВllХ 

скриньок у житлових будинках та надання якісних 1І0СЛУГ lJOШТОВОI'О зв'язку 

законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про llОШТОВИЙ 

зв'язок», «Про місцеве самоврядування», «Про житлово-комунaJІы�іi lIОСЛУП(» 

та «Про рсгулювання містобудівної діяльності», визначаючи llОвноважсння 

шодо: 

придбання та установки абонентських llOШТОВllХ шаф (аБОНСНТСЬКlІХ 

поштових скриньок) в багатоквартирних житлових БУЛlІНках - замовникам 
будівництва; 

ЇХ ремонту та заміни, забезпечення вільного та безпсреШКОДНОІ'О ДОСТУllУ 

Ilрацівників національного оператора до абонентських поштових шаф 

(абонентських потових скриньок) - суб'єктам господарювання, що надаюп, 

послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових тсриторій; 

здійснення контролю забезпсчення суб'єктами господарювання, шо 

надають послуги з утримання будинків, СІІОРУД та ІІриБУДIІНКОВI1Х територііі, 

ремонту та заміни абонентських llОШТОВИХ шаф (абонентських llOllПОВИХ 

скриньок) - місцевим органам виконавчої влаДІ! та органам МІСЦСВОГО 

самоврядування. 

У разі, якщо об'єкти споруджуються за рахунок бюджсТlНlХ коштів, 

виникне необхідність у збільшенні обсягу видатків на таке будівництво для 

придбання та установки абонентських поштових шаф (абонеНТСЬКllХ поштових 

скриньок), 1І0чинаючи із стадії виготовлення просктної документації. 

Однак, в порушення вимог частини першої етапі 27 Бюджетного кодексу 
України та частини третьої стапі 91 Рсгламенту Верховної Ради України до 

законопроекту не подано IІропозицій щодо джерел 1І0КРИТТЯ додаткових 

видатків бюджету для досягнення його збалансованості. 

Міністерство фінансів України lІідтримує прийняпя законопроекту. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо покращення технічного стану абонентських IIОШТОВIIХ шаф 

(абонснтських поштових скриньок) в Україні) (реєстр. N~ 2338 (ДОOllРан.) 

від 17.04.2013)" поданий народними депутатами України ПономаРЬОВИI\IО.с., 
Момотом 0.1. та Литвиновим Л.Ф., має Оllосерсдкований вплив на llОкаЗНИКlI 
бюджету (може призвести до збільшення видатків державного та/або міСЦСВIІХ 

бюджетів за умови здійснення будівництва за рахунок бюджетних коштів). 

у разі прийняпя віДlIовідного закону він ,,!Ожс набllраТIl чинності Зlіюю 

із законодавством. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з lІитань 

транспорту і зв'язку. 

1.2.62. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про IІроект Закону України про внесення змін до стапі 15-3 

Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 

(щодо заборони розміщення зразків тютюнових виробів на відкритих вітринах) 

(реєстр. NQ 2854 від 18.04.2013), 1І0даний народними депутатами України 

МИХaJlЬ'IИШИНИМ ІО.А., Головком М.Й., Кошулинським Р.В. 

Відмітили: 

ВіД\lовіДaJlЬНИМ за розгляд закононроекту є Комітет з шпань \lодаткової 

та митної політики. 

ЗаКОНО\lроектом пропонується заборонити РОЗ~lІщувати зразки 

тютюнових виробів на вітринах, відкритих для огляду, що за межами 

торгівельного приміщення. Метою заКОНО\lроекту є підвищення ефективності 

заходів щодо обмеження вживання тютюнових виробів та зменшення їх 

шкідливого впливу на здоров'я населення. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, 

що реалізація законопроекту може мати наслідком скорочення надходжень 

бюджету (які обрахувати неможливо), оскільки будь-які обмеження продажу 

тютюнових виробів призводять до скорочення СlІоживання, що в СВОЮ ЧСРІ"У 

СIlРИЧИНIІТЬ змсншення надходжень бюджету від акцизного податку з 

ТЮТЮНОВИХ виробів. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України \ІРО внесення ЗМІН дО стапі 15-3 Закону 

України «Про державне регулювання виробництва і обігу С\lИРТУ етилового, 

КОНЬЯЧНОГО і IIJlОДОВОГО, алкогольних наllОЇВ та тютюнових виробів» (щодо 

заборони розміщсння зразків тютюнових виробів на відкритих вітринах) 

(реєстр. N~ 2854 від 18.04.2013), иоданий народними деllугатам(( України 

МИХaJlЬЧИШИНИМ ІО.А., Головком М.Й., Кошулинськ"м Р.В., мапше 
Оllоссредкований ВIІJII1В на \lоказники бюджету (можс призвссти до З~lеншсння 

доходів бюджсту від акцизного податку за умови дієвості \lсрсдбаченого 

законопроектом захоJtу). 

У разі "рийняпя відповіДНОІ"О закону він може набирати ЧlІІшості згідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

\lодаткової та митної політиКlI. 

1.2.63. СЛУХАЛИ: 
Інформацію IІрО IІроект Закону Україн(( про внесення змІН до статті 47 

РеПІаменту Верховної Ради України (щодо віДIІОRідаЛhНості наРОДНIІХ 

деllугатів УкраїНIІ за блокуваНІІЯ \lарла~lеIIТУ) (реєстр. N~ 2789 від 12.О4.20 13), 
1І0ДШlllіі наРОДНIІМ дeIlYTaTO~1 України ОліііШIКОМ В.М. 

94 



Відмітили: 

Головним з lІідготовки та попсрсднього розгляду заКОНОIlРОСКТУ є 

Комітст з 11І1Тань Рсгламенту, дСllутатської СПIКlI та заБСЗIІС'IСIІНЯ діЯJII,lІості 

Верховної Ради України. 

Законопроектом пропонується встановити відповідальність наро)!н!!х 

Дсиутатів України за дії, що ПР\ІЗводять до зриву роботи IlарлаМСIІТУ та 

перенесення його пленарних засідань, а саме: народним деllутатам, які їх 

вчинили, за відповідний робочий день заробітна плата не нараховується та не 

виплачується. Збитки, що виникли в результаті перенессння ІІлснаРIІOl'О 

засідання, відшкодовуються за рахунок народних дспутатів, що Їх СНРІIЧllllllJlll, 

шляхом віДІІовідного звсрнення Голови Верховної РаДІ! України до суду. 

При цьому у IlОяснюваJlЬНlИ записці зазначається, шо рсалізаllія 

законопроекту не потребує додаткових витрат з Дсржавного бюджсту Україн!!. 

Крім того, визначено, шо законопроект вводить механізм, :за яким відБУ)lеться 

відшкодування витрат, що поніс дсржавний бюджет у зв 'язку з IlеРСРВОIО у 

роботі Верховної Ради України. 

У разі настання такого випадку народні депутати УкраїНІ!, за рішснням 

СУ)IУ відшкодовуватимуть заllодіяну шкоду, що може СllрИ'lIIllI!ТlI збільшсння 

надходжень до дсржавного бюджету. 

Міністерство фінансів України не запсречує щодо IІриіінятгя ІІрОСКТУ 

закону. 

На даний час висновок Головного науково-скспсртного УllраВJIIННЯ 

Апарату Всрховної РаДІ! України не На)lііішов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IІрО внсссння змін )\0 статгі 47 РСІШІМСІПУ 

ВСРХОВНОЇ Ради УкраїIІІІ (ЩОДО віЩlOвідальності народних ДСllутатів УкраїНІ! 3а 

блокування парламснту) (рсєстр. И~ 27S9 від 12.04.2013), поданиіі HapO)\l1l1М 

дспутатом України Олійником В.М., є таким, що має OlloccpCJlKOBaHl!ii ВIIJІІІВ на 
показники бюджету (може пр \ІЗвести до збільшення надходжень держаВНОl'О 

бюджету за умови виконань відповідних рішень суду). 

У разі ІІРИЙНЯТГЯ відповідного закону він можс набираТI! Чl!lІності Зl'ідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Всрховної Ради УкраїНІ! з ПlпаНh 

Регламенту, депутатської етики та забсзпечсння діяльності Всрховної Р;щи 

України. 

1.2.64. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІІІ ДО ДСЯКІ!Х 

законів України щодо запобігання смертності на дорозі (РСЄСТР. И~ 2454 
від 04.03.2013), [lОданиіі народним дспутатом УкраїНІ! ЛЯШКОМ О.В. 

Відмітили: 

ВіДlІовідальним за супроводження законопроекту є Комітет з IІl!тань 

законодав'юго забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується ДОІІОВНИТИ статгю 286 КримінаЛИЮГ0 

кодексу України новою нормою щодо позбавлення волі на строк 1 О років та 
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ПОЖИПfВИМ позбавленням [[рава керувати транспортними засобами особу, яка 

керувала TpaHClIopTIII1M засобом у стаІІі алкогольного сп'яніння та С[IРIIЧIІНI1JIа 
1І0терпіJЮ~IУ середнє (тяжке) тілесне ушкодження, смерть [ютерпіJЮ['О або 

заПlбель KiJlbKOX осіб, 
Крім того, законопроектом передбачено ДOlЮВНlIПI ста'пю 7 Закону 

України «Про ОСНОВИ національної безпеки України» нормою щодо, зокрема, 

віднесення до загроз національним інтересам і націонаЛЬНIІІ беЗllеl\і 

неефективність державної політики щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зростання аварійності на автомобільних дорогах через перебування за 

кермо!\! осіб у стані алкогольного СIІ'яніння, а стапю 8 цього Закону - нормою 

щодо віднесення до основних напрямів державної поліПIЮI з IІI!Тань 

наl\іональної безпеки посилення профілактики аварійності на автомобіЛhННХ 

дорогах, у тому чисЛІ за участю осіб, що перебуваЮТh за кермом у стаНІ 

алкогольного сп'яніння, 

Необхідно зазначити, що реаЛІзаЦІЯ норм законопроекту ~Iaє 

опосередкований вплив на показники державного бюджету в частині 

збільшення видатків на утримання засуджених, що пов'язано із МОЖЛИВІШ 

збільшенням кількості засуджених в установах виконання покарань у зв'язку із 

встановленням більшого терміну позбавлення волі за ВІДПОВІДНІ 

правопорушення (при умові Їх виявлення та в залежності від покарання, 1110 
буде застосовуватися), 

За експертним висновком Міністерства фінансів УкраїНІ! реалізація 

законопроекту може прювести до збільшення видатків державного бюджету на 

утримання засуджених до позбавлення волі в установах виконання lІокарань за 

віДlІовідний злочин. Загальний обсяг видатків бюджету залежатиме від 

кількості правопорушників, дО яких буде застосовуватися позбавлення волі. 

Згідно з УЗШ'ШlhНЮЮЧИ!\! висновком Головного науково-екснертного 

управління Апарату Верховної Ради України законопроект за ре'зультатаМIІ 
, . , 

розгляду в першому читаННІ ДОЦlЛl,IЮ ВІДХИJIIПИ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону УкраїНІ! про внесення змін до деяких законів України 
ЩОДО запобігання смертності на дорозі (реєстр. N~ 2454 від 04.03.2013), подаННІ! 
народним депутатом України Jlяшком 0.8., має опосередкований ВПJIIІВ на 

показники бюджету (збільшуючи витрати державного бюджету при умові 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від покарання, шо 

застосовуваП1меться ). 
У разі прийняпя відповідного закону він може набирати чинності згідно 

із законодавство!\!. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпеt[ення правоохоронної діяльності. 

1.2.65. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення зміни до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо ПОСИJlення відповідальності 
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приймаючої сторони (реєстр. N~ 2494 від 07.03.2013), ІIОДа!ІИЙ народними 

депутатами України Мочковим О.Б., Гінкою Я.Я. та Негоєм Ф.Ф. 

ВідміТИJJИ: 

ВідповіДaJІЬНИМ за супроводження законопроекту є Комітст з ІІитань 

законодавчого забеЗІІечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 204-206 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (ДШІі КУІІАП), які, зокрема, 

передбачають: 

- збільшення розміру штрафів (з І 00-200 до 300-500 неОІІодаткованих 
мінімумів доходів громадян) за порушення І10рЯДКУ IІрацеВJlаштуваIlНЯ, 

прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без 

громадянства та оформлення для них документів (зміни до сталі 204 КУІІАП); 
- збільшення розміру штрафів (з 20-40 до 30-50 неОllодатковаНIІХ 

мінімумів доходів громадян) за ІІравопорушсння, І10в'язане з неВЖll1ТЯМ заходів 

до забезпечення своєчасної рсєстрації іноземців і осіб без І"ромадянства, 

розширивши склад нравопорушення діяннями, ІІов'язан!!м!! з неIlовідомлснням 

ІІрО виїзд чи зміну місця Ilроживання інозсмця чи особи без Іромадянства 

(зміни до статті 205 КУпАП); 
- зменшення розміру штрафів (з 300-500 до 200-400 неОllодаткованих 

мінімумів доходів громадян) за порушення порядку надання іноземцям та 

особам бсз громадянства житла, траНСІІОРТНИХ засобів та СІІрlІЯННЯ в наJlанні 

ІНШИХ І10СЛУГ, якщо ці дії беЗIlосередньо не пов'язаНІ із незаКОIІНИМ 

переправленням осіб через державний кордон України (зміни до сталі 206 
КУпАП). 

За експертним висновком Міністсрства фінансів України РСaJюащя 

положень заКОНОIlроекту НС ВІІливає на видаткову частину, аіlС може 

збільшити/зменшити доходну частину державнОІ"О бюджсту у зв'язку із зміІIОЮ 

розмірів штрафів. ЗаГaJlьна веJlичина ВІІЛИВУ буде ЗaJJежати від кількості 

праВОІІОРУШНИКlВ. 

На момент розгляду заКОНОllроекту від ГОЛОВНОГО haykobo-еКСІІСРТНОГО 

УІІравління Апарату Верховної Ради України висновок нс надійшов. 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внссення змІНИ до Коле ксу УкраїIІИ ІІрО 

адміністративні І1равопорушсння щодо посилення віДIlовіДШІьності IІриймаючої 

сторони (реєстр. N~ 2494 від 07.03.2013), поданий народним!! дСllутатам!! 

України Мочковим О.Б., Гінкою Я.Я. та Нсгоєм Ф.Ф., має Оllоссредкованиіі 

вплив на показники бюджету (збільшуючи/змсншуючи надходжсння 

державного бюджету ПрИ умові виявлсння віДІІовідних IІраВОIІОРУШСНЬ та в 

залежності від санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняття відновідного закону він можс набираПl чинності ЗI"ідно 

ІЗ законодавством. 

2. Це рішсння надіслати KO~IiTeTY Всрховної Ради У країни з IІІпань 

законодавчо/"о забсзнсчення ІІравоохоронної діяльності. 
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1.2.66. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення ЗМІН JЮ Кодексу 

України про аДМІНІстративНІ праВОllорушення щодо встановлення 

відповідагlьноеті за IІрОЯВИ ксенофобії, антисемітизму, расової, реЛlГlИНОЇ та 

інших форм нетерпимості (реєстр. N~ 2549 від 18.03.2013), lІоданий народним 
депутатом України МОСКЮlем г.г. 

ВЇДміТНJIИ: 

ВідповідагlЬНИМ за супроводження заКОНОllроекту є Комітет з ПlІтань 

законодавчого забеЗllечення IІравоохоронної діяльності. 

Законопроектом IІрОІІонуєтьея доповнити Кодекс України IІрО 

адміністративні правопорушення новими стапями 173-3, 173-4, 173-5, 173-6, 
173-7 та встановити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, або 
виправних робіт з відрахуванням двадцяти відсотКІВ заробітку, або 

адміністративного арешту на lІ'ятнадцяти діб з конфіскацію IIpeД~leTiB 

правопорушень (в загlежності від СУСllільної небеЗllеки та шкоди) за 

IІравопорушення, ІІОВ' язані з ІІРОЯВОМ ксенофобії, антисемітизму, расової, 

релігійної та інших форм нетерпимості. 

Реалізація норм законопроекту призведе ДО збільшення надходжень JIO 
державного та місцевих бюджетів від застосування штрафних санкцій до 

IІраВОlІорушників та Сllлати 20 відсотків IІрИ виконаllні ВllпраВНIІХ робіт, а 

також до збіЛbLllення видаТКІВ державного бюджету на У1римання 

заарештованих в Ізоляторах тимчасового утримання (ІІРИ умові Вllявлення 

ВІДІІОВІДIJИХ праВОllорушень та в залежносТІ від санкцій, що 

застосовуватимуться ). 
За еКСllертним висновком Міністерства фінансів України реалізація 

lІоложень законопроекту призведе до збільшення дохідної чаСТИНІ! бюджету за 

рахунок штрафів, що будуть снлачувати громаДЯНІ!, які 'щійснили злочин у цііі 

сфері, а також до збільшення видатків з держаВНОl'О БЮJ\жету на УТРШJaННЯ 

таких громадян в ІЗоляторах тимчасового утримання. 

Крім того, Міністерство фінансів України висловлює зауваження щодо 

окремих 1І0ложень законопроекту. 

На момент розгляду заКОНОllроекту від ГOJЮВНОІ'О haykobo-експертноl'O 

унравління Аllарату Верховної Ради України ВИСНОВОК не надійшов, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України IІрО внесення ЗМІН дО Кодексу України 11110 

аДМlНlстраТИВJII IІравопорушення ЩОДО встановлення віДlювіJ\aJlЬfюсті за 

IlрОЯВИ ксенофобії, антисемітизму, расової, реЛlГlИНОЇ та інших форм 

нетерпимості (реєстр. N~ 2549 від 18.03.2013), подаllИЙ наРОДНIІМ деllутатом 

України МОСКЮlем Г.г., має Оllосередкований ВПЛІІВ на lІоказники бюджету 

(збільшуючи надходження державнOJ'О і місцевих бюджетів та витрати 

державного бюджету Ilрl1 умові виявлення відповідних IІраВОllорушень та в 

залежності від санкцій, ЩО застосовуваТIІМУТЬСЯ). 

У рюі ІІРІІЙНЯТГЯ віДlJовіДIЮl'О закону він може lІа611раТІІ ЧllІНlОсті згіJІIЮ 

ІЗ заКОІIО)ЩВСТВОI\I. 
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2. Це рішення надіслати Комітету Верховної rади України з Г1!lтаllЬ 

законодаВ'IОI'О забеЗllе'lення Ilравоохоронної діяльності. 

1.2.67. СЛУХАЛИ: 
[НфОРМ3І(ію про проект Закону України про внесення З~ІІН дО 

Кримінального кодексу України (щодо деяких злочинів, які караються 

штрафами) (реєстр. N!! 2677 від 02.04.2013), поданий народним деllутатом 

України елюз т.я. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу 

України (далі Кодексу) щодо зменшення максимально МОЖЛІІВОГО 

призначення покарання за вчинення окремих злочинів, які не являють собою 

великого ступеня нсбсзпеки, та замінити покарання у вигляді обмсжсння та 

позбавлення волі стягненням у вигляді штрафу (від 500 до 500000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі - нмдг)). За окремими 

статтями передбачено збільшити розмір штрафів за ті ж самі нраВОIІОРУШСННЯ, 

що передбачені у чинній редакції Кодексу, у 1,6 - 50 разів. 
Крім цього, за праВОIІОРУШСННЯ, передбачсні частиною нершою статті 213 

Кодексу нокарання у вигляді штрафу від 500 до 1500 НМДГ замінено на 

1 ООО нмдг, частиною другою статті 369·2 покарання у вигляді штрафу ві)( 750 
до 1500 нмдг замінено на 1 ООО нмдг, частиною нершою стапі 382 покарання у 
вигляді штрафу від 500 до 1 ООО нмдг замінено на 500 нмдг, у частині третій 
стапі 365 скасовується покарання у вигляді штрафу (від 750 до 1500 нмдг) та 
залишається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 1 О років. 
Але, зазначене зменшення розміру штрафів за відновідні IІравонорушення не 

має суттєвого впливу на показники бюджету порівняно з вищезазначсним 

значним збільшенням розміру штрафів, які надходитимугь до державного 

бюджету. 

До злочинів, за вчинсння яких пропонується покарання у вигляді штрафу 

замість позбавлення (обмеження) волі, відносяться, зокрема, такі злочини, як 

перешкоджання ЗДІИсненню виборчого права, фальсифікація виборчих 

документів, порушення законодавства про референдум, порушсння 

недоторканності житла, ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, 

перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, умисне знищення 

або пошкодження майна, контрабанда, зайняпя гральним бізнесом, організація 

масових заворушень, одержання службовою особою хабара тощо. 

Як зазначено у фінансово-економічному обгрунтуванні до законопроекту 

реалізація його норм не потребуватиме додаткових витрат державного 

бюджету. 

Крім цього, за розрахунками розробника відбудеться значна економія 

державних коштів (понад 900 млн грн) за рахунок зменшення видатків на 

угримання засуджених в установах виконання покарань (через зменшення 
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кількості покарань у вигляді арешту і обмеження волі) та збільшаться 

надходження до державного бюджету (біля 14()() млн І'РН) від штрафів, 
За експертним висновком Міністерства фінансів УкраїНІ! реалі:!3Ilія 

заКОНОІІроекту може призвести до збільшеШІЯ надходжень до лержавнОІ'О 

бюджету від штрафних санкцііі та зменшити видаТКІІ державного бюджету на 

утримання засуджених до обмеження та позбавлення волі за віДГЮВЩНIІЙ 

злочин 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління Апарату Верховної Ради України висновок не надійшов, 

УХВАЛИЛИ: 

І. Проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо деяких злочинів, які караються штрафами) (реєстр. N~ 2677 
від 02.04.2013), поданий народним депутатом України елюз т.я., має 

опосередкований вплив на показники бюджету (збільшуючи наДХО)lження та 

зменшуючи видатки державного бюджету при умові виявлення відповіДНІІХ 

правопорушень та в залежності від санкцій, що застосовуватимуться). 

У разі прийняття відповідного закону він може набирати ЧІІнності згідно 

із законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

1.2.68. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України про внесення змін до статті 16() 

Кодексу України ІІрО адміністративні праВОІІорушення щодо ІІОСІ1леНІІЯ 

віДІІовілальності за торгівлю з рук у невстановлених міСІ(ЯХ (реєстр. N~ 2703 
від 03.04.2(13), ПОДаІШЙ народним деІІутатом України Не'lаєвим 0.1. 

Відмітили: 

Відповідальним за супроводження законопроекту є Комітет з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 160 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та ІІередбачити накладання 

штрафів за правопорушення, пов'язані із торгівлею з рук на ВУЛlЩЯХ, ІІЛощах, у 

дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях не лише в містах, 

а й селищах міського типу та селах. 

Реалізація норм законопроекту має опосередкований вплив на показники 

бюджету, збільшуючи надходження бюджету від штрафних санкцій при умові 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, шо 

застосовуватимуться. Можливе збільшення надходжень до бюджету 

обумовлено тим, що збільшуватиметься кількість виявлених правопорушень 

(тобто, не лише в містах, а й в селищах міського типу та селах), за які 

нередбачені відповідні штрафні санкції. 

В експертному висновку до цього законопроекту Міністерство фінансів 

України зазначило, що в межах компетенції не заперечує щодо його прийняття. 

На момент розгляду законопроекту від Головного науково-експертного 

управління АІІарату Верховної Ради України висновок не надійшов. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 160 Кодексу 

України нро адміністративні правопорушення щодо посилсння відповідальності 

за торгівлю з рук У невстановлених місцях (реєстр. К!! 2703 від 03.04.2013), 
поданий народним депутатом України Нечаєвим 0.1., має оносерсдкований 

вплив на показники бюджету (збільшуючи надходження бюджету !ІрИ умові 

виявлення відповідних правопорушень та в залежності від санкцій, що 

застосовувати муться). 

У разі нрийняття відповідного закону він може набирати чинності ЗI'ідно 

із законодавством. 

2. Це рішсння надіслати Комітету Верховної Ради України з ПllТань 

законодавчого забезнечення правоохоронної діяльності. 

1.2.69. СЛУХАЛИ: 
Інформацію \ІРО проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо правових наслідків lІорушення суддями, 

прокурорами та слідчими нрав та свобод людини і громадянина, закріплених 

Конституцією України (реєстр. К!! 2713 від 03.04.2013), поданий народними 
депутатами України Сасом с.В. та Кожем'якіним А.А. 

ВідміТИJlИ: 

ВідповідarlЬНIІМ за сунроводження законопроекту є Комітет з lІитань 

законодавчого забсзпеLlення правоохоронної діяльності. 

Як зазначено у 1І0яснювarlьній записці до заКОНОllроекту, мстою його 

прийняття є створсння додаткових умов ДЛЯ заllобігання порушснню 

конституційних нрав і свобод людини і І'ромадянина з боку суддів, IІрокурорів 

та слідчих шляхом застережсння цих осіб від 1І0дібних дій ТlIМ, що навіть lІісля 

спливу тривarюго теРМІНУ з момснту вчинення lІорушення ними 

конституційних прав та свобод людини (в тому числі !lісля СПЛИВУ строків 

давності притягнення до кримінarlЬНОЇ відповідальності) юридична 

віДІІовідальність за це наставатиме у формі скасування «пільгового» lІеllсійного 

забеЗIІСЧСННЯ та перерахування пенсії на загarІЬНИХ підставах. 

Законопроектом ІІрОПОНУЄТЬСЯ доповнити закони України 

«Про ІІрокуратуру», «Про пснсійне забсзпсчсння осіб, звільнених з ВІІІСЬКОВОЇ 

служби, та дсяких інших осіб» та «Про судоустрій і статус суддів» нор~юю, 

згідно з якою особи, пснсія яким призначсна ІІа підставі зазначених законів, 

втрачають право на їі отримання в разі набрання законної сили рішсння суду 

України або рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана 

Україною, яким встановлено факт вчинення суддею, прокурором 'ІІІ слідчим 

IІОрУШСННЯ прав чи свобод громадянина, закріllлених Конституцією України, в 

період lІеребування на ІІосаді, яка даватш право на Ilризначення такої IІснсії. 

У цьому випадку пенсія нараховується згідно Закону України 

«Про загальнообов'язкове дсржавне пенсійне страхування». 

За експсртним ВИСНОВКО~І Міністсрства фіIlансів УкраїНIІ IІРllііняття 

заКОНОІIРОСКТУ є НСДОІ\ІЛЬПШІ. 

Одночасно, Мінфін ВIІСJIОВJlЮЄ наСТУlІні зауважсння: 

101 



чинним законодавством передбачені ВИIlадки втрати І1рава на 

спеціальну ІІенсію або й І10збавлення (ЯКЩО вона раніше була !lризначена) у 

разі звільнення особи з посади за вчинення певних !lрОТИ!lравних діянь; 

- позбавлення особи СІІеціальної пенсії у ВИІІадках, заllропонованих 

заКОНОIlроектом, може стати несправедливим, зокрема, в частині порушеНІІЯ 

lIрав і свобод людини і громадянина, яке є дисциплінарним 'ІІІ 

адміністративним нравопорушенням. 

Необхідно зазначити, ЩО реалізація норм заКОНОllроекту щодо 

І10збавлеllНЯ СІІеціальної пенсії у вищезазначених випадках, має 

О!lосередкований вплив на І10казники бюджету, зменшуючи ВlщаТКlI 

дсржавного бюджету в чаСТИНІ ВИIlлати І1енсій за РІЗНИМ IIСllсіііНIІМl1 

І1рограмами. 

На момент розгляду заКОНОIlроекту від Головного haykobo-еКСIlеРПЮI'О 

УIlравління АІІарату Верховної Ради України висновок не надііішов, 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодаВ'IИХ 
актів України щодо правових наслідків порушення суддями, прокурорами та 

слідчими прав та свобод людини і громадянина, закріплсних Конституцією 

України (реєстр. N~ 2713 від 03.04.2013), поданий народними деllутатами 

України Сасом с.в. та Кожем'якіним А.А., має ОllосередковаНIІЙ ВПJIIІВ ІІа 

Іюказники бюджету (змсншуючи видатки державного бюджету за уr.ЮНII 

І1РИЙНЯПЯ відновіДНОГ0 рішсння суду). 

У разі І1РИЙНЯПЯ зазначеного закону він можс набирати ЧllНllОсті згідно із 

законодавством. 

2. Це рішення надіслати Комітету Верховної Ради України з 11І1Тань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

ГОJIОСУПa.JIИ: «3Ю) - одноголосно. 

2. Про 1l0годження передачі бюджетних призначень та переРОЗIlоділу Вlщаткіl3 
державного бюджету, передбачсних !'оловним розпорядникам КОШТІВ 

державного бюджету. 

2.1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра екології та ІІРИРОДНІІХ ресурсів 

України Романова М.!. про погодження передачі бюджетних IІризначень 

місцевим державним адміністраціям у 2013 році. 

НідмітНJJИ: 

До Комітету Верховної Ради України з lІитань бюджету надійшло 

звернення Міністерства екології та IІРlIРОДНИХ ресурсів YKpaїНlI від 21.05.2013 
N~ 839111111 0-13 щодо 1I0годження персдачі бюджетних призначень віДПОl3ідно 
до пункту І розпорядження Кабінсту Міністрів України від 15.05.20 13 N~ 298-р 
«Про псрсдачу у 2013 році деяких бюджстних IІРlПначснь міСЦСllІШ держаВНІШ 
адміністраніяш). 
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Відповідно до частини шостої статті 23 БюджеТIІОГО кодексу УкраїIІI! 

передача бюджетних призначень від ОДНОГО ГOJЮВIIОГО РОЗПОРЯДlІlІка КОІlІтів 

державного бюджету до іншого здіііСНЮЄТhСЯ за рішеНIІЯМ Кабінету Міllістрів 

України, lюгоджеНl!М з Комітетом Верховної Ради У кра'ію! з lІитаlll, бюджсту. 

ВіДlІові)(ний порядок передачі бюджетних прюна'lень затверджено постаllОВОЮ 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 Н2 18 (зі змінами від 21.03.2012 
Н2217). 

Пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів УкраїIІИ від 15.05.2013 
Н229Н-р пропонується передати бюджетні призначення, передба'IСllі у 

2013 році Міністерству екологїі та природних ресурсів у загалы�oмуy фонді 
держаВІІОГО бюджету за програмою 2401 О 1 О «ЗаГШJьне кеРlВlIJЩГВО та 

управліНIІЯ у сфері екології та ПрllрОДНIІХ реСУРСІВ», У СУМІ 

24381,1 ТІІС. гривень (видатки споживання, з них на оплату IІраці 

17 501,5 ТІІС. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -- 370 ТlIС. І-РН) 
місцевим державним адміністраціям: 

- Вінницькій обласній державній адміністрації - за програмою 7721 О 1 О 
«Здійснення виконав'IОЇ влади у Вінницькій області» у сумі 1 009,4 тис. I-Рllвень 
(видатки споживання, з них на Оllлату IІраці - 718 тис. грн, ІІа ОllJlату 

КОМУНШIЬНИХ послуг та енергоносіїв - 20,4 ТІІС. грн); 
- Волинській обласній державній адміністрацїі - за програмою 7731 О 1 О 

«Здійснення виконавчої влади у Волинській області» у сумі 699,3 тис. гривень 
(видатки СIЮЖlІвання, з І!ИХ ІІа оплату праці - 498,11 тис. грн, на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 10,9 ТІІС. грн); 
- Дніпропетровській обласній державній аДМIНІстраuїі за 

програмою 7741 О 1 О «Здійснення виконавчої влади у ДllіПРОllетровській 

області» у сумі 1 649,7 тис. гривеНh (ви)(атки споживання, з ІІІІХ ІІа ОllJlату 

праці - 1 159,4 тис. І-РН, на Оllлату комуналы�lхx послуг та енеРlоносїів -
37,11 ЛІС. грн); 

- Донецькій обласній державній аДМlІlІстранії - за програмою 7751 О 1 О 
«Здійснення виконав'IОЇ влади у Донецькій області» у сумі 2 0111,1 ТlIС. гривень 

(видатки споживання, з них на оплату праці - 453,4 тис. грн, на оплату 

КОМУНШІЬНИХ послуг та енергоносіїв - 29,8 тис. грн); 
- Житомирській обласній державній аДМНlІстрації за 

програмою 7761 О 1 О «Здійснення виконавчої влади у Житомирськііі області» 
у сумі 693,8 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату IІраЦІ -
507,5 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1,3 тис.грн.); 

- Закарпатській обласній державн!И аДМІНІстрації за 

програмою 7771 О 1 О «Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області» 
у сумі 817,3 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату праці -
595 тис. грн, на оплату комунальних [юслуг та енергоносіїв - 5,2 тис. грн); 

- Запорізькій обласній державній адміністрації - за програмою 7781 О 1 О 
«Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області» у сумі 1 208,1 тис. гривень 
(видатки споживання, з них на оплату праці - 859,8 тис. грн, на Оllлату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 26,9 тис. грн); 
- Івано-Франківській обласній державній адміністрації за 
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програмою 779\ () \ () «Здійснсння виконавчої влади в Івано-Франківськііі 

області» у сумі 7\7,7 тис. гривснь (видатки споживання, з них на О!lпату \lраllі -
517 ТІІС. грн, на оплату комунальних ІІОСЛУГ та снсргоносіїв - \ (),6 ТІІС. ГРН); 

- Київській обласнііі дсржавній адміністрації - за програмою 78() \ О 1 () 
«Здійснення ВІlконав'IОЇ ВJНlДи у Київській оБJ/асті» у сумі 1 149,9 ЛІС. грlІвень 
(видатки споживання, з них на ОПJ/ату праці - 815,4 тис. грн, на ОПJ/ату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 27,9 тис. грн); 
- Кіровоградській обласній державнlИ aДMIНlcTpalliї за 

програмою 781 І О І О «Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області» 

у сумі 1 002,5 тис. гривень (видатки споживання, з них на ОШlaТУ прані -
71 (), 7 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 22,1 ТІІС. грн); 

- Луганській обласній державній адміністрації - за програмою 7821 () 1 О 
«Здійснсння виконавчої влади у Луганськііі області» у сумі 1 287,9 тис. ГРИВСIll, 
(видатки споживання, з них на оплату праці - 913,5 тис. грн, на Оllлату 

комунальних послуг та снергоносіїв - 28,5 тис. ГРН); 
- Львівській обласній державній адміністрації - за програмою 7831 О 1 О 

«Здійснення виконавчої влади у Львівській області» у сумі \ ()99,6 тис. гривснь 
(видатки споживання, з них на ОПJ/ату праці - 808,1 тис. грн); 

- Миколаївській обласній дсржаВНII1 aД~IlНlcTpaцiї за 

програмою 7841()10 «Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області» 
у сумі 668 тис. гривснь (видатки споживання, з них на ОПJ/ату праці -
472,5 тис. грн, на оплату комунальних ІІОСЛУГ та енергоносіїв - 16,9 ЛІС. грн); 

- Одсській обласній дсржавній адміністрації - за програмою 7851 О \ О 
«Здійснсння виконавчої влади в Одеській області» у сумі \ ()99,2 тис. ГРІІВСНЬ 
(видатки споживання, з них на оплату ІІраці - 789,4 тис. грн.); 

- Полтавській обласній державнііі адміністрю(їі - за Ilрограмою 7861 () \ () 
«Здійснсння виконавчої влади у IIOJlTaBCI,Kiii області» у СУМІ 

1 132,8 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату [Іраці 

8()2,2 ТИС. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25,3 тис. грн); 
- Рівненській обласній державній адміністрації - за програмою 7871 () \ () 

«Здійснення виконавчої влади у Рівненській області» у сумі 786, І тис. гривень 
(видатки споживання, з них на оплату праці - 58\,3 тис. грн, на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 2,7 тис. грн.); 
- Сумській обласній дсржавній адміністрації - за програмою 7881 О \ () 

«Здійснення виконавчої влади у Сумській області» у сумі 975,2 тис. гривень 
(видатки споживання, з них на оплату праці - 690,9 тис. грн, на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 22,2 тис. грн); 
- Тернопільській обласній держаВНIІІ адміністрю(їі за 

програмою 7891010 «Здійснення виконавчої влади у Тсрнопільській області» 
у сумі 669,9 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату праці -
472,5 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - І 6,8 ЛІС. грн); 

- Харківській обласній державній адміністрації - за програмою 790 \ () \ О 
«Здійснення виконавчої влади у Харківській області» у СУМІ 

І \ 05,4 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату праці 

812,3 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енсргоносіїв - 1,5 тис. І'РН); 
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- Херсонській обласній державній адміністрації - за IІрограмою 79іі О і О 

«Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» у сумі 735, і тис. І'ривень 
(видатки споживання, з них на оплату праці - 538,5 ТlIС. грн, на OIlJJaTY 
комунальних послуг та енергоносіїв - 7 тис. ГРН); 

- Хмельницькій обласній держаВНlІ1 аДМІНІстрації за 

IІрограмою 792і О і О «Здійснення виконавчої влади у ХмеЛЬНlщькій області» 

у сумі 8б і ,б тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату праЦІ -
б32,2 тис. грн, на оплату комунальних ІІОСЛУГ та енергоносіїв - 5,8 тис. І'РН); 

- Черкаській обласній державній адміністрації - за IІрОІ'рамою 793і О і О 

«Здійснення виконавчої влади у Черкаській області» у сумі 80б,2 шс. гривень 

(видатки споживання, з них на оплату праці - 80,б тис. ГРН, на ОlIлату 

комунальних послуг та енергоносіїв - і9,4 тис. грн); 

- Чернівецькій обласній державНІ!! аДМІНІстрації З3 

IIрОІ'р3МОЮ 794і О і О «Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій облзсті» 

у сумі 877,3 тис. гривень (видатки СIІОЖИВ3ННЯ, з них на OIlJJaTY Ilраці 

б33 тис. грн, на Оllлату комунальних послуг та енергоносіїв - б,2 тис. грн); 

- Чернігівській обласній державНlИ аДМlІlІстрації З3 

програмою 795і О і О «Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області» 

у сумі 823,7 тис. гривень (видатки споживзння, з них на ОПЛ3ТУ праці -
588 тис. І'РН, на Оllлату комунальних 1І0СЛУГ та енергоносіїв - 2і ,8 тис. грн); 

- СеваСТОІІольській місьКlИ державнlН аДМlІlІстраllії за 

програмою 7971 О і О «Здійснення виконавчої ВJJaДИ у місті СеваСТОllOлі» у сумі 
487,3 тис. гривень (видатки споживання, з них на Оllлату праці - 35і ,5 тис. грн, 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3 тис. гривень). 

Передача бюджетних Ilризначень здійснюється в межах видаткІВ 

СІюживання. 

Пунктом 2 ЦЬОГО РОЗlIорядження Кабінету Міністрів України 

Міністерству фінансів доручено піСJIЯ 1І0годження з Комітетом з lІитань 

бюджету такої передачі бюджетних призначень забезпеЧIIПI внесення 

відповідних змін до розпису державного бюджету. 

Зазначена вище передача бюджетних нризначень ЗДlИснюється з метою 

забезпечення діяльності структурних ІІідрозділів екології та IIрИрОДНИХ ресурсів 

місцевих державних адміністрацій у зв'язку із ліквідацією територіальних 

органів Міністерства охорони навколишнього ІІРИРОДНОГО ссредовища. 

Відповідні заходи виконуються на виконання Указу Президента від 09.12.20 і О 

N2 і085 «Про оптимізацію системи центральних органів ВlІконавчої влзди» (із 
змінами) та на виконання положень Закону України від і б.і 0.20 і2 N2 5456-Уі 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації 

повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, 

у TOl\IY числі на місцевому рівні)>>. 
Постановою Кабінету Міністрів України від і3.03.20 і3 N2 і59 

«Про ліквідацію територіальних ОРI'анів Міністерства охорони наВКOJІIІШНhОIО 

IІрlIрОДIIОГО середовища» lІерелбачено ліквіЛУВ3ПІ як ЮРI1дII'lні особll 

lІубліЧIIОГО ЩJ3І3а територіальні Оіхани Міністерствз охорони ЮIlJКОJllIШНЬОIО 

IIРИРОДНОГО середовища. Крім того, ВlІзнзчеlІО, що тзкі ОРI'ани IІРОДОВЖУЮlЬ 

виконання своїх lІОвновюкень до і7 травня 20 і3 РОКУ. 
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При цьому, І10становою Кабінету Міністрів України від 15.05.20IЗ N2 ЗЗ8 
«Про збільшення граничної чисельності lIрацівників обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій» передбачено збільшити 

граничну чисельність працівників обласних, Київської та СеваСТОIlОЛЬСЬКОЇ 

міських державних адміністрацій для утворення структурних ІІідрозділів 

екології та природних ресурсів в обласних, Київській та СеваСТОllольській 

міських державних адміністраціях. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 N2 БОБ 
«Про затвердження рекомендаЦlИНИХ переЛІКІВ структурних ПІДРОЗДІЛІВ 

обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві 

та Севастополі державних адміністрацій» (із змінами від 28.01.20 ІЗ N2 З5) 
структурні підрозділи екології та IІрИрОДНИХ ресурсІВ передбачено 

рекомендаційним переліком структурних підрозділів місцевих територіальних 

адміністрацій. 

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті Кабінету Міністрів 

України, за рахунок оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері 

екології та природних ресурсів штатну чисельність І10садовців зменшено з 1514 
до 968 одиниць. 

В обговоренні ІІИтання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Путілов Л.с., Калетник О.М., 

Г1ресман О.С., а також Перший заступник Міністра екології та "риродних 

ресурсів України Романов М.І. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Г1ресман О.с. 

вніс пропозицію підтримати передачу бюджетних призначень, визначену 

пунктом І розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.20 ІЗ N2 298-р. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої стапі 2З 

Бюджетного кодексу України: 

Погодити, визначену пунктом 1 РОЗIlорядження Кабінету Міністрів 

України від 15.05.20 ІЗ N2298-p, lІередачу бюджетних НРIlЗначень, 

передбачених у 20lЗ році Міністерству екології та І1рИрОДНИХ ресурсів України 

у загальному фонді державного бюджету за програмою 240 І О 1 О «Загальне 
керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів», у сумі 

24 З81, 1 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату І1раці 

17 50 І ,5 ТИС. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - З 70 тис. грн) 
таким місцевим державним аДМІНІстраціям: 

- Вінницькій обласній державній адміністрації - за програмою 7721 О І О 
«Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області» у сумі І 009,4 тис. гривень 
(видатки споживання, з них на оплату І1раці - 718 тис. грн, на ОIlлату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 20,4 тис. грн); 

- Волинській обласнііі державній аДl\lіністрації - за ІІрограмою 77ЗІ О І U 
«Здійснсння Вllконавчої влади у Волинській області» у сумі 699,3 тис. гривень 
(видатки СПОЖlшання, з них на ОIIJI3ТУ І1раці - 498,8 ТlIС. ІРН, на ОІІлату 

кuмунанJ.НИХ ІІUСЛУІ' та СНСРІоносіїв - І 0,9 ЛІС. ІРН); 
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- Дніпропетровськіі! обласніі! державнііі aД~IН!lCTpaцiї за 

програмою 7741 О І О «Знійснення виконавчої влади у ЛllіllРОllСТРОВСhкііі 

області» у сумі 1 649,7 тис. гривеВl, (видатки споживання, з НІІХ на ОШІаТУ 

!lраці - І 159,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енсргоносіїв -
37,8 тис. грн); 

- Донецькій обласній державній адміністрації - за програмою 7751 О 1 О 
«Здійснення виконавчої влади у Доненькій області» у сумі 2 О 18, І тис. гривень 
(видатки споживання, з них на оплату праці - І 453,4 тис. І'РН, на OIlJJaTY 
комунальних послуг та енергоносіїв - 29,8 тис. грн); 

- Житомирській обласній державВlИ аДМІНІстрації за 

програмою 7761 О 1 О «Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» 
у сумі 693,8 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату прані -
507,5 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1,3 ТІІС. ГРН); 

- Закарпатській обласній держаВІНИ адміністрації за 

IІрограмою 7771 О І О «Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області» 

у сумі 817,3тис.гривень (видатки споживання, з них на ОШІаТУ праці-

595 тис. грн., на оплату комунальних ІІ0СЛУГ та енеРl'оносіїв - 5,2 ЛІС. ГРН); 
- Запорізькій обласній державній адміністрації - за програмою 7781 О 1 О 

«Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області» у сумі 1 208,1 тис. гривень 
(видатки споживання, з них на Оllлату "раці - 859,8 тис, грн, на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 26,9 тис. грн); 
- Івано-Франківській обласній державній аДМІНІстрації за 

програмою 7791 О 1 О «Здіііснення виконавчої влади в [вано-Франкі вськііі 

області» у сумі 717,7 тис. I'PIIВCHЬ (видатки Сllоживання, з них ІІа оплату !Ірані -
517 тис. ГрН, на оплату комунальних послуг та енсргоносіїв - 10,6 тис. І'РН); 

- Київській обласній дсржавніі! адміністрації - за ІІрOl'рамою 780 І О І О 
«Здійснення виконавчої влади у Київській області» у сумі І 149,9 ТІІС. гривень 
(видатки споживання, з них на оплату праці - 815,4 тис. грн, на ОІlJIату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 27,9 тис. І'РН); 
- Кіровоградській обласній державнlИ аДМІНІстрації за 

програмою 7811 О І О «Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області» 
у сумі 1 002,5 тис. гривень (видатки споживання, з них на Оllлату праці -
71 0,7 тис, грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 22,1 тис. грн); 

- Луганській обласній державній адміністрації - за програмою 7821 О 1 О 
«Здійснення виконавчої влади у Луганській області» у сумі 1 287,9 тис. гривснь 
(видатки споживання, з них на оплату праці - 913,5 тис. грн, на Оllлату 

комунальних послуг та енсргоносіїв - 28,5 тис. грн); 

- Львівській обласній державнііі адміністрації - за програмою 7831 О 1 О 
«Здійснення виконавчої влади у Львівській області» у сумі 1 099,6 тис. гривень 
(видатки споживання, з них на оплату праці - 808,1 тис. грн); 

- Миколаївській обласній державній аДМІНІстрації за 

ІІрограмою 7841 О 1 О «Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області» 
у сумі 668 тис. гривень (видатки СІІоживання, з них на Оllлату прані -
472,5 тис. грн, на Оllлату комунальних послуг та енергоносіїв - 16,9 тис. грн); 
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- ()деській обласній державній адміністрації - за програ~IОЮ 7R51 () 1 () 
«Здійснення ВlІконавчої влади в Одеській оБJlасті» у сумі 1 099,2 ЛІС. гривеш, 
(Вllдатки споживання, з НІІХ на оплату праці - 789,4 ТИС. І"РН); 

- Полтавській обласній державній адміністрації - за ПРOJ"рамою 7Rh І О І О 
«Здійснення виконавчої влади у Полтавській області» у сумі 

1 132,8 тис. гривень (видатки споживання, з НИХ на OllJlaTY праці 

802,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25,3 тис. грн); 

- Рівненській обласній державній адміністрації - за програмою 7871010 
«Здійснення виконавчої влади у Рівненській області» у сумі 7Rh, І тис. гривень 
(видатки споживання, з них на оплату праці - 581,3 тис. грн, на OIlJJaTY 
комунальних послуг та енергоносіїв - 2,7 тис. грн); 

- Сумській обласній державній адміністрації - за програмою 7RR І О І () 
«Здійснення виконавчої влади у Сумській області» у сумі 975,2 ТІІС. грlІвень 
(видатки споживання, з НИХ на оплату праці - б90,9 тис. грн, на Оllлату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 22,2 ТИС. грн); 

- Тернопільській обласній державнlИ адміністрації за 

програмою 7R91 О 1 О «Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області» 
у сумі 669,9 тис. гривень (видатки споживання, з НІІХ на оплату пращ -
472,5 тис. грн, на оплату комунальних IIОСЛУГ та енергоносіїв - 16,R тис. ГРН); 

- Харківській обласній державній адміністрації - за програмою 7901 О І О 
«Здійснення виконавчої влади у Харківській області» у СУМІ 

І 105,4 ТИС. rplIBeHI, (видатки Сllоживання, з них на оплату IІраl1і 

R 12,3 тис. грн, на ОIlJШТУ комунальних послуг та енергоносіїв - 1,5 тис. І'РН); 
- Херсонській обласній державній адміністрації - за програмою 791 І О 1 О 

«Здійснення виконавчої влади у Херсонській області» у сумі 735, І ТІІС. гривень 

(видатки споживання, з них на ОІІлату праці - 538,5 ТИС. грн, на ОІlJIату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 7 ТІІС. грн); 

- Хмельницькій обласній державНlИ адміністрації за 

програмою 7921010 «Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області» 
у сумі 861,6 тис. гривень (видатки споживання, з НІІХ на Оllлату праl1l -
632,2 тис. грн, на ОlIлату комунальних послуг та енергоносіїв - 5,R тис. грн); 

- Черкаській обласній державній адміністрації - за програмою 7931 О 1 О 
«Здійснення виконавчої влади у Черкаській області» у сумі 806,2 тис. грlІвень 
(видатки СlІоживання, з них на оплату праці - 580,6 тис. Грll, на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв - 19,4 тис. грн); 
- Чернівецькій обласній держаВННI адміністрації за 

програмою 7941 О 1 О «Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області» 

у сумі 877,3 тис. гривснь (видатки споживання, з них на оплату праці -
633 тис. грн, на оплату комуналЬНИХ послуг та енергоносіїв - 6,2 тис. грн); 

- Чернігівській обласній державнlИ аДМІНІстрації за 

програмою 7951 О 1 О «Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області» 

у сумі 823,7 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату праці -
588 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 21,8 тис. грн); 

- Севастопольській міській державній аДМІНІстрації за 
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програмою 7971 О 1 О «Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі» у сумі 
487,3 тис. гривень (видатки споживання, з них на оплату IІраці - 351,5 тис. ГрН, 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3 тис. гривень). 

Голосували: «зю> - 26, «проти» - О, «утримались» - 1, «не голосували» - 3. 

2.2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника Міністра - керівника апарату Міністерства 

внутрішніх справ України Лекаря с.І. про погодження lІереРОЗlюділу деяких 

видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх Сllрав на 

2013 рік. 

Відмітили: 

До Комітету Верховної Ради України з lІитань бюджету надіііlllJЮ 

звернення Міністерства внутрішніх справ України від 30.05.2013 N28959/J1K 
щодо ногодження перерозподІЛУ деяких видаткІВ державного бюджету, 

передбачених Міністерству внутрішніх справ, віДIІОВlДl1О дО "УНКТУ 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України ВІД 27.05.2013 N2333-p 
«Про нерерозподіл деяких видатків державного бюджету, персдбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік». 
Комітетом погодження переРОЗllоділу видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних "Рllзначень 

головного розпорядника коштів державнОІ'О бюджету здійснюється віЩlOві.1ll1O 

до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу УкраїНІ!, ЗІ-ідно із 

зазначеною вимогою Бюджетного кодексу України IІсреРОЗlюділ видатків 

державного бюджету здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів УкраїНІ!, 

погодженим з Комітетом Верховної Ради України з IІІпань бюджету. Такий 

порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів УкраїНІ! від 12.01.2011 
N!! 18 (зі змінами від 21.03.2012 N!! 217). 

Пунктом 1 зазначеного вище розпорядження Уряду встановлено 

здійснити у межах загального обсягу бюджетних "ризначснь, нередбаЧСНlIХ 

Міністерству внутрішніх справ на 2013 рік у загальному фонді дсржаВIЮl'О 

бюджету за бюджетною програмою 1 ОО 1 050 «Забсзнечсння заХIІСТУ нрав і 

свобод громадян, суспільства і держави від IІротинравних носягань, охорона 

громадського 1l0рЯДКУ та протидія незаконній міграції», IІСРСРОЗIIOДIЛ видатків 

у сумі 259204,8 тис. гривень, шляхом зменшення обсягу видатків СIIOЖИВ,lННЯ 
та збільшення обсягу видатків розвитку. 

Міністерству фінансів доручено після ІІОГОДЖСННЯ зазнаЧСНОIО 

переРОЗІюділу видатків забеЗIІСЧИТИ внесення відповідних змін дО РОЗІІІІСУ 

державного бюджету. 

Пояснення щодо здійснення такого IІсрсрозподілу видатків дсржавноl'O 

бюджету наведено у листі Міністерства внутрішніх снрав, в якому, зокрема, 

відмічається "ро необхідність здійснення заходів із завершсння будіВНИllтва 

житлових будинків з ВІІСОКІІМ СТУІІСНСМ ГОТОВНОСТІ, реалшщії заходІВ 

Кримінального "РОllесуального кодсксу, виконання Указу 11РСЗИДСlпа УкраїНІ! 

від 12 бсрезня 2013 року N!! 128/2О 13 щодо впровадження СІІСТСМИ СJІСКТ]ЮННОІО 
докумснтообігу та IІриведеllНЯ Сl1еЦІШІЬНIІХ установ міліції у віДlювідніс-гь )10 
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вимог Європейського комітету проти тортур (довідково: у Дсржавному 

бюджеті України на 20]3 рік видатки розвитку для віДlІовідального виконавця 
бюджетних програм - Апарату Міністсрства внутрішніх справ України 

визначено у сумі 3,]5 млн гривень). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з lІитань бюджету Слюз Т.Я., Михайльчишин Ю.А., Пресман О.с., 

Калетник О.М., а також заступник Міністра - керівник апарату Міністерства 

внутрішніх справ України Лекарь С.І. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс IІропозицію підтримати перерозподіл видатків державного бюджету, 

встановлений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.20]3 
N2333-p. 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та кеРУЮЧIІСЬ вимогами часТІІНИ восьмої статті 23 
Бюджетного кодексу України: 

Погодити перерозподіл видатків державного бюджету у межах заГaJlЬНОГО 

обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ 

України на 20]3 рік у загальному фонді державного бюджету за бюджетною 
програмою ] ОО] 050 «Забезпсчсння захисту IІрав і свобод громадян, суспільства 

і держави від IІротиправних 1І0сягань, охорона громадського IЮрЯДКУ та 

протидія незаконній міграції», шляхом зменшення обсягу видатків СlІоживання 

у сумі 259204,8 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку на таку ж 
суму, що визначено пунктом ] РОЗlIорядження Кабінсту Міністрів УкраїНIІ 

від 27.05.20]3 N2 333-р. 

Голосували: <ОЮ) - ]8, «ІІРОТИ» - 5, «УТРИМaJШСЬ» - 4, «не l'OJЮСУВали» - 3. 

2.3. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра фінансів України 

Мярковського А.І. про 1І0годження lІередачі окремих бюджетних IІризначень, 

lІередбачених Міністерству фінансів України на 20]3 рік. 

8ЇДміТИJIИ: 

До Комітету Верховної Ради України з питань бюджету надlИШЛО 

звернення Міністерства фінансів України від 04.06.20] 3 N2 31-05150-02-211701 О 
щодо lІогодження передачі бюджетних призначень за окрсмими бюджетними 

НШlрямами відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін у додатки до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від ]] лютого 2013 р. N276», прийнятого на засіданні Уряду 27 травня 

20]3 року, та додатку до нього. 
Комітетом погодження передачі бюджетних призначень здійснюється 

віДІІовідно до чаСТИНІ! шостої статті 23 Бюджетного кодексу УкраїНІІ. Згідно із 
зазначеною ВІІМОІ'ОЮ Бюджетного кодексу УкраїНІІ исрелача бюджеТIНlХ 

IІJ1ИЗIШЧСНЬ дсржавного бюджсту здіЙСIІІОЄТЬСЯ за ріШСННЯ~1 Кабінсту Міністрів 

України, ІІОГОДЖСІІІІМ з KOMiTeTO~1 Верховної Ради УкраїНІ! з fIIПШIЬ бюджсту. 
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Такий порядок затверджено постановою Кабінсту Міністрів УкраїНІ! 

від 12.01.20 11 .N~ 18 (зі змінаl\Ш від 21.03.2012 .Nй 17). 
Пунктом 1 вищезазначсного розпорядження Кабіllету Міністрів України, 

ПРИЙНЯТОГО на засіданні Уряду 27 травня 2013 року, шляхом ВНСССІІНЯ змін У 
додатки до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.20 13 .N~ 76-р 

«Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків» 

(із змі//ами, в//есеН1ЩU розnоряд.JlСен//ял/ Кабінету Міністрів Укра ЇН 11 

від 2().ОЗ.2()J3 Ng 149-р ) віДІІовідно до рішення Комітсту Всрховної Ради 

України з питань бюджету від 26 березня 2013 року (лист від 26.03.2013 
.N~ 04-1411 0-6 15) встановлюється нередача бюджетних иризначень (видатки 

розвитку) у сумі 90 ООО тис. гривень шляхом: 
- зменшення бюджетних призначень: 
Міністерству охорони здоров'я (реконструкція Національного інституту 

раку (у тому числі розширення)) - на 20 ООО ТИС. гривснь; 
Міністерству фінансів (капітальний ремонт адміністративного будинку 

ДПС на Львівській плоші, 8, у Шсвченківському районі м. Києва) - на 

5 ооо тис. гривень; 
Державному агентству з інвестицій та управління нш\іонаЛЬНIIМИ 

нроектами (реалізація другого етапу національного проскту «Вчасна 

допомога» - угворення єдиних регіональних операТИВНО-ДIlСПСТ'IСРСЬКИХ служб 

з використанням сучасних GРS-технологій для змсншення часу НРl!бул'Я 

бригад швидкої медичної допомоги до ПaJ\ієнта) - на 50 ООО тис. гривень; 
Управлінню дсржавної охорони (будівництво (канітальне будіВIІІЩТВО) 

житла ДЛЯ військовослужбовців Управління державної охорони (у ТОМУ числі 

придбання)) - на 5 ООО тис. гривснь; 
Львівській обласній держаВНIІІ аДМIНlСТРШlії (ДЛЯ НОI'ашсння 

кредиторської заборгованості, що утворилася у 2011-2012 роках нід час 

ЗДlиснення видатків капітального характеру, в тому 'IИСЛl державних 

капітальних видатків, що розподілялися Кабінетом Міністрів УкраїIІИ) - ІІа 

1 О ооо тис. гривень; 
- збільшення бюджетних призначень: 
Вінницькій обласній державній адміністрації - на 7 081,2 тис. гривень; 
Дніпропетровській обласній державній аДМІНІстрації на 

6293,7 тис. гривень; 
Донецькій обласній державній адміністрації - на 4 800,7 тис. гривснь; 
Івано-Франківській обласній державній адмннстрації на 

4495 тис. гривень; 
Київській обласній державній адміністрації - на 1 320,3 тис. гривень; 
Кіровоградській обласній державній адміністрації - на І 875 тис. гривень; 
Луганській обласній державній адміністрації - на 3 113,3 тис. гривень; 
Львівській обласній державній адміністрації - на 12241,7 тис. гривень; 
Одеській обласній державній адміністрації - на 3 400,4 тис. гривснь; 
Сумській обласній державній адміністрації - на 11 288,9 тис. гривень; 
Харківській обласній державній адміністрації - на 3 ооо тис. гривень; 
Херсонській обласній державній адміністрації - на 2 560 тис. гривень; 
Хмельницькій обласній державній адміністрації - на 3 ооо тис. гривснь; 
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Черкаській обласній державній адміністрації - на 2 500 тнс. гривень; 
Чернівецькій обласній державній адміністрації - на 2 690 тис. гривень; 
Чернігівській обласній державній адміністрації - на 7400,7 тис. гривень; 
Міністерству регіонального розвитку, будіВНI1l\Тва та житлово-

комунального господарства - на 2 168,4 тис. гривень; 
Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реаЛlзанії 

інфраструктурних проектів - на 1 О 770,7 тис. гривень. 
Розподіл коштів, переданих обласним державним адміністраціям, 

здійснено відповідно до рішення Комітету з питань бюджету від 26 березня 
2013 року. По окремих напрямах (об'єктах) внесено редакційні уточнення у 
відповідності до проектно-кошторисної документації шодо них. 

Видатки в частині напрямів (об'єктів) по місту Києву визначено 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства, що пояснюється особливостями фінансового забезпечення 

здійснення виконавчої влади у місті Києві (видатки на функціонування 

Київської міської державної адміністрації здійснюються згідно із Законом з 

міського бюджету міста Києва). 

Пунктом 2 розпоряджень Уряду від 11.02.2013 NQ 76-р Міністерству 

фінансів доручено після погодження зазначеної передачі бюджетних 

нризначень забезпечити відкриття у разі потреби нових бюджетних програм та 

внесення відповідних змін до розпису державного бюджету. 

Водночас, слід зазначити, що обсяги передачі бюджетних призначень по 

Доненькій облдержадміністрації потребують коригування у зв 'язку з 

прийнятим Кабінетом Міністрів України розпорядження від 29.04.2013 N~ 369-р 
«Про внесення змін у додатки до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 лютого 2013 р. NQ 76», яким спрямовано зазначеному головному 

розпоряднику коштів державного бюджету видатки розвитку у обсязі 

1 О ООО тис. гривень для капітального ремонту хірургічного корпусу обласної 
дитячої клінічної лікарні у м. Донецьку (передано відповідні кошти від 

Міністерства охорони здоров'я України). 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України - члени 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Атрошенко В.А., Медуниця О.В., 

Калетник О.М., Волков О.М., Пресман о.с., Молоток I.Ф., Фищук от., а також 

Перший заступник Міністра фінансів України Мярковський А./. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман о.с. 

зазначив, що у підкомітеті попередньо розглянуто це питання та запропонував 

погодити передачу бюджетних призначень державного бюджету, встановлену 

розпорядженням Уряду «Про внесення змін у додатки до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. J{Q76», прийнятим на 

засіданні Уряду 27 травня 2013 року. 

Водночас, народний депутат України Молоток І.Ф. запропонував у 

додатку до розпорядження Уряду «Про внесення змін у додатки до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N~ 76», 
прийнятого на засіданні Уряду 27 травня 2013 року, в останньому абзаці 
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ПІДІІУНКТУ 1 О пункту 1 додатку слова «та заміни їі на альтернативне ШIJlIfВО» 
ВІ!КЛЮЧИТИ. 

Крім ТОІ'О, народний депутат України Атрошенко В.А. заПрОІІонував у 

додатку до вищезазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України, 

прийнятого на засіданні Уряду 27 травня 2013 року, абзац н'ятий нідпункту 16 
нункту 1 додатку після слів «Чернігівського району» доповнити словом у 

дужках «(коригування)>>. 

Після завершення обговорення Головою Комітету ноставлено на 

голосування пронозицію, щодо якої ВІІСТУНИВ голова підкомітету Пресман О.с., 

з урахуванням ІІоправок, озвучених народними денутатами У країНІ! 

Молотком І.Ф. та Атрошенком В.А. Така ПРОІІозиція була ІІІДТРl1мана 

більшістю народних ДСІІутатів - членів Комітету з питань бюджету. 

Поряд з тим, надійшла окрема думка першого застунника Голови 

Комітету з ІІитань бюджету - народного деІІутата YKpaїНlI КалеТНIІК О.М. 

до РОЗІІорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки до 

РОЗІІорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року N~ 76», 
ІІРИЙНЯТОГО на засіданні Уряду 27 травня 2013 року (додається ІІа І арк.). 

УХВАЛИЛИ: 

За наслідками розгляду та керуючись вимогами частини шостої статті 23 
Бюджетного кодсксу: 

Погодити ІІерсдачу (збільшення/зменшення) бюджетних IlрІ1Значень, 

псредбачених у 2013 році Міністерству фінансів у загальному фонді 

державного бюджету (загальнодержавні витрати) за IІрограмою 3511090 
«Державні каllітальні видатки, що РОЗllоділяються КабінеТО~1 Міністрів 

Укра'іни, в тому числі будівництво сучасного лікувально-діапlOСТИЧНОГО 

комплексу Національної дитячої снеціалізованої лікарні «Охматдит», 

реконструкція і розширення Національного інституту раку, будівництво 

спортивних споруд з штучним льодом, придбання медичного автотранснорту та 

медичного обладнання, підтримка реформування системи охорони здоров 'Я», 

у межах видатків розвитку за окремими нанрямами та об'єктами головним 

рознорядникам коштів державного бюджету, що ВlІзначено нунктом 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N276», 
І1рИЙНЯТОГО на засіданні Уряду 27 травня 2013 року, та додатком до нього 
(зміни у додатки до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2013 
N2 76-р «Деякі питання використання у 2013 році державних каІІітальних 

видатків» (із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів УкраїН/І 

від 20.03.2013 N2 149-p»; 
при цьому, до викладу окремих напрямів (об'єктів) Сllрямування 

відповідних коштів внести такі редакційні уточнення: 

- в останньому абзаці піДIIУНКТУ 1 О пункту 1 додатку (зміни )10 ІІУНКТУ 1 R 
додатку 1 розноряджеНIІЯ Кабінету Міllістрів України від 11.02.2013 N276-p) 
слова «та заміни її на альтсрнативнс І1ШIІІВО» ВІІКЛІОЧІПІІ; 
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- абзац п'ятий підпункту 16 пункту 1 додатку (зміни до нункту 25 
додатку 1 розпорядження Кабінету Міністрів У країни від 11.02.20 13 N~ 76-р) 
після слів «Чернігівського району» доповнити словом у дужках 

«( коригування)). 

ГолосуваJlИ: «3Ю) - 22, «llрОПI» - 4, «утримались» - 2, «не голосуваJIII» - 2. 

З.СЛУХАЛИ: 

Інформацію заступника Міністра - керівника анарату Міністерства 

юстиції України Сєдова А.ІО. про проект Закону України про внесення Зhlін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 РІК» 

(реєстр. N2 2055а від 17.05.2013), поданий Кабінетом Міністрів України. 

8ідміТИJlИ: 

Законом України «Ilро Державний бюджет України на 2013 рік» (далі -
Закон) lІередбачено, що плата за одержання інформації з реєстрів, держателсм 

яких є Міністерство юстиції та центральний орган виконавчої влаДІІ, шо 

забезпечує рсалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів 

цивільного стану, державної реєстрації речових IІрав на нерухоме майно, 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - l1іДllриємців (далі -
Дсржавна реєстраційна служба) відноситься до доходів сllсцішIы�гоo фонду 

державного бюджету і спрямовується на забезнечення функціонування цих 

реєстрів (відповідно пункт 12 стапі 11 та пункт 19 стапі 14 Закону). 
При цьому, зазначені положення діють до 1 линня 20]3 року, шо 

визначено у абзаці другому пункту] Прикінцевих lюложеНh до Закону. 

З метою забезпечення НШlежного функціонування у І1 півріччі 20] 3 року 
державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та 

Державна реєстраційна служба, законопроектом передбачено внесення змін до 

Закону в частині подовження дії пункту 12 стапі 11 та пункту ] 9 стал' і 14 
цього Закону до кінця бюджетного періоду (шляхом вилучення абзацу ДРУІ'ОГО 

пункту І Прикінцевих положень Закону). 

У зв'язку з ЦИМ, пропонується збільшити за СllеціШIЬН им фОНДО~1 

державного бюджету обсяги бюджетних призначень (видатки споживання) 

Міністерству юстиції України на 364 545 тис. грн, У тому числі за бюджстними 
програмами: 360 І О 1 О «Керівництво та управління у сфері юстиції» - на 

354 545 тис. грн та 3602010 «Керівництво та Уllравління у сфері державної 
реєстрації» (відповідальний виконавець бюджетної нрограми - Державна 

реєстраційна служба України) на 1 О ООО тис. гривень. 
Зважаючи на вимоги частин третьої та четвертої стал'і 13 та 'ШСТИНlI 

четвертої стапі 23 Бюджетного кодексу України (щодо проведення видатків за 
спеціШIЬНИМ фондом виключно в межах та за рахунок конкрстно визначених 

надходжень Сllеціального фонду, у тому числі власних надходжень), 

збільшується на таку ж суму обсяг доходів спеціального фонду дсржавноП1 

бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ, шо lІадхо)!ять як 

плата за одержання інформації з державних реєстрів. 

Отже, НОJlожеНIІЯ закононроекту є збшшнсоваllШIН за IІОКЮlІllкаМIІ 

доходів та Вllдаткіп державного бюджету. 
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Слід звернути увагу, що Верховною Радою УкраїНІ! 21 травня 2() 13 року 
ПРИЙНЯТО Закон України, яким внесено зміни до Закону У країІІІІ 

«Про Державний бюджет України на 2() 13 рік», у тому числі за IІОкаЗЮ1каМIf 
доходів та видатків державного бюджету, а також існує можливість розгляду і 

прийняття аналогічних законопроектів до розгляду даного заКОНО!lроекту. 

Таким чином, потребуватимуть уточнення підсумкові !lоказники доходів і 

видатків державного бюджету у тексті законопроекту (реєстр. N~ 2()55а) та 

додатках дО НЬОГО відповідно до чинної редакції Закону УкраїНІ! 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» із урахуванням змін, прийнятих 
Верховною Радою України Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рію) 21 травня 2013 року та 
інших аналогічних законів, прийнятих до розгляду зазначеного законопроекту. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку 

(від 28.05.2013 N! 31-07210-01-2/16323) не висловило зауважень щодо цього 

законопроекту. 

Відповідно до узагальнюючого висновку Головного haykobo-еКСllертного 

управління Апарату Верховної Ради України (від 29.05.2013 .м! 16/3-76912055а) 
заКОНО!lроект може бути прийнятий за основу. При цьому, ГНЕУ звернуто 

увш'у на відсутність належного фінансово-економічного обгрунтуваНllЯ щодо 

реальної можливості отримати за рахунок зазначеного джерела додаткові 

надходження понад обсяг, що запланований Законом України «Про ДержаВНІІіі 

бюджет України на 2() 13 рік», яке слід надати відповідно дО ВИМОГ статті 91 
Регпаменту Верховної Ради України та статті 27 Бюджетного кодексу України. 

В обговоренні питання взяли участь народні депугати України - члени 

Комітету з питань бюджету Павлов К.Ю., Пресман О.с., Слюз 1'.51., 
Калетник О.М., Атрошенко В.А., а також заступник Міністра - керівник 

апарату Міністерства юстиції України Сєдов А.Ю. 

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Пресман О.с. 

вніс пропозицію рекомендувати Верховній Раді України законопроект за 

реєстр. N~ 2055а за результатами розгляду у першому читанні "рийняти за 

основу та в цілому як закон із урахуванням необхідності уточнення 

підсумкових показників доходів і видатків державного бюджету у 

законопроекті відповідно до Закону «Про Державний бюджет Україн!! на 

2013 рію) із урахуванням змін, прийнятих до нього Законом 21 травня 

2013 року, та інших аналогічних законів, прийнятих до розгляду зазначеного 
законопроекту. 

Поряд з тим, надійшла окрема думка першого заступника Голови 

Комітету з питань бюджету - народного депутата України Калетник О.М. 

дО законопроекту !ІрО внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2013 рік» (реєстр. N!! 2055а) (додається на 1 арк.). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект 

внесення змін до Закону України «Про Державний 

2013 рік» (реєстр. N~ 2055а), подаНI!Й Кабінетом 
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Закону України про 

бюджет України на 

Міністрів України, 



за рсзультатами розгляду у першому ЧИТЮПlі "РИЙНЯТlI за основу та в цілому як , 
закон із урахуванням необхідності уточнення lIідсумкових показІІІІків доходів і 

Вllдатків державного бюджету у тексті законопроекту та додатках )10 нього 

віДІІовідно до чинної редакції Закону України «Про Державний БЮJ\жет 

України на 2013 рік» із урахуванням змін, нрийнятих до 111,01'0 Верховною 
Радою України Законом України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рію> 21 травня 2013 року та інших 
аналогічних законів, прийнятих до розгляду зазначеного заКОНОllроекту, 

У разі прийняття даного законопроекту Комітету з питань бюджету разом 

з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України Прll 

оформлснні закону належить внести до тексту і додатках до нього нсобхідні 

редакційні та техніко-юридичні уточнення, пов'язані з ухваленим Комітстом 

рlluенням щодо цього законопроекту, 

Голосували: «за» - 24, «проти» - 1, «утримались» - 3, «не голосували» - 2, 

4. СЛУХАЛИ: 
Інформацію Першого заступника Міністра фінансів України 

Мярковського А.І, про проект Закону України ІІрО внесення змІН до 

Бюджетного кодексу України щодо забезпечення вугіллям або торф 'ЯНІІМИ 

брикстами (рсєстр, H~ 2842 від 17,04,2013), поданий Кабінстом Міністрів 

України, 

Відмітили: 

у законопроекті IlРОПОНУЄТI>СЯ ДОПОВНИТИ IІсреЛ1К видатків на дсrжаВJlі 

програми СОЦІального захисту, що надаються за рахунок субвеlll\ііі з 

дсржавного бюджету міСI\СВIІМ бюджетам, ВКЛЮЧИВШІІ дО Вllлатків ІІа 

КОМПСllсації особам, які згідно із статгями 43 та 48 Гірничого закону Укра'іни 
мають IІраво на безоплатне отримання вугілля на побутові потрсби, Шlе 

"РОЖlІвають у будинках, що мають центральнс опалення, IІОрЯД із отриманням 

вугілля, як альтернативу, торф'яні брикети, Відповідні зміни ПРОІІОНУЮТЬСЯ дО 

абзану четвсртого підпункту «б» пункту 4 частини першої статгі 89, до абзану 
першого частини друго'і та до частини четверто'і статті 102 Бюджетного кодексу 
Укра'іни, 

Тобто, визначається можливість отримання 

громадян пільгового твердого побутового палива 

торф'яного брикету чи компенсації за нього, 

" , 
ВІДПОВІДною каТСГОрlЄJО 

у виглялі вугілля, або 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, така зміна ВІІДУ 

твердого побутового палива викликана економічною недоцільністю 

транспортування кам'яного вугілля до окремих територій та непристосованістю 

систем опалення до такого вугілля, 

Водночас слід наголосити, що реалізація запропонованої норми можлива 

лише за умови внесення відповідних змін до статс й 43 та 48 ГіРНИЧОГО закону 
Укра'іни щодо забезпечення осіб, які мають право безоплатно отримувати 

паливо для побутових потреб (тобто також включити поряд із вугіллям, як 

альтернативу, торф'яні брикети), 
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Слід зазначити, що Урядом подано законопроект «Про внесення змін до 

Гірничого закону України щодо забезпечення ВУІ'іЛЛЯJ\l або торф'яними 

брикетами» (реєстр. N2 2843), яким унормовується таке ІІитання. 
Таким чином, законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо забезпечення вугіллям або торф'яними брикетами» 

(реєстр. N22842) необхідно розглядати лише після РОЗПІЯДУ і ІІриilняття 

законопроекту «Про внесення змін до ГіРНИЧОГО закону У країНІ! ЩОДО 

забезпечення вугіллям або торф'яними брикетами» за реєстр. N2 2843. 
Міністерство фінансів України у своєму висновку (від т. (}5. 20/3 

м! 31-0633JO-02-2/14160) підтримує прийняття заКОНОІІроекту, а також звертає 
увагу на необхідність внесення змін до Гірничого закону України щодо 

забезпечення або вугіллям або торф'яними брикетами згідно з IIpoeKTO~1 закону 

за реєстр. N!! 2843. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради УкраїНІ! 

у своєму висновку до законопроекту (RirJ 14.04.2013 N! 16/3-650/2842) зауважує, 
ЩО зазначений законопроект системно пов'язаний із IІроектами законів УкраїНІ! 

«Про внесення змін до Податкового кодексу УкраїНІ! щодо вдосконалення 

оподаткування пільгової категорії осіб, які отримують 1І0бугове IIaJIIIBO 
відповідно до Гірничого закону України» (реєстр. N2 2841) та «Про внессння 
змін до Гірничого закону України щодо забезпечення вугіллям або торф 'ЯНИМІ! 

брикетами» (реєстр. N!! 2843), і IІрОІІОНУЄ розглядати Т<lКІ З<lКОНОIlРОСКТI! 

одночасно, оскільки неприйняття одного із цих заКОНОllросктів не ДОЗВОJlIIТЬ 

вирішити Ilорушені в них питання. 

В обговоренні пит<lння взяли участь Ішродні деІІутаПI УКР<lїНИ - ЧJIСIlII 

Комітету з питань бюджету Гєллєр Є.Б., Ландик В.І., ПреСМ<l1І О.с., 

Волков О.М., Шуфрич Н.І., Медуниця 0.8., Заболотний Г.М., Калетник О.М., 
Атрошенко В.А., а також перший заступник Міністра фінансів УкраїНІ! 

Мярковський А.І. 

Голова підкомітету з питань удосконалення положень БюджетнОІ'О 

кодексу України Атрошенко В.А. запропонував прийняти такс рішсння 

Комітету: законопроект за реєстр. N!! 2842 за наслідками розгляду у ІІеРIlІОМУ 
читанні прийняти за основу та в цілому ЯК закон за умови ПОllерсднього 

розгляду та прийнятгя заКОНОllроекту IІрО внесення 

України щодо забезпечсння вугіллям або 

(реєстр. N!! 2843). 

змін ДО Гірничого З<lКШlУ 

торф'яними брикеТ<lМI! 

Голова Комітету поставив на голосування цЮ НРОІІОЗІІЦІЮ, яка була 

підтримана більшістю голосів. 

УХВАЛИЛИ: 

Рскомендувати Верховній Раді України 11рОСКТ Закону України І1рО 

внесення змін до Бюджетного кодексу України ЩОДО забеЗІ1счення вугіллям <lбо 

торф'яними брикетами (реєстр. N!! 2842), ІlОДШНlіі Кабінетом Міністрів України, 
за lІаслідкаf\1ІІ розгляду у Ilершому ЧІпанні ІІрІ1ііНЯТI! З<l основу та н ШJlОf\ІУ як 

закон за УМОВІ1 ІІОІІереднього розгляду Т<І І1РИЙНЯТГЯ заКОНОІІроекту ІІрО 
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внесення змін до Гірничого закону України ЩОДО забезпсчсння вупллям або 

торф'яними брикетами (реєстр. N2 2843). 

Голосували: <ОЮ> - 28, «проти» - О, «утримались» - 2. 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект Закону України ІІрО внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» ЩОДО надання субвснції 
з державного бюджету місцевому бюджсту м.БОРИСIlіль БОРИСIlільського 

району Київської області на будівництво (придбання) житла для 

військовослужбовців та працівників Міністерства оборони України в 

м. Бориспіль БОРИСIlільського району Київської області (реєстр. N2 2582 
від 20.03.2013), поданий народним дспутатом України Міщснком сг 

Відмітили: 

Проектом закону пропонується доповнити статтю 14 Закону УкраїНІ! 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» новим пунктом 20, згідно з яким 
передбачається із спеціального фонду державного бюджету надати субвенцію 

місцевому бюджету м. Бориспіль Бориспільського району Київської області на 

будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та працівників 

Міністерства оборони України в м. Бориспіль Бориспільського району 

Київської області. 

При цьому, у тексті заКОНОIlроекту нс вказано джсрело для надання такої 

субвснції. Згідно із ПОЯСНЮВaJlЬНОЮ запискою до заКОНОІІроекту видатки за 

субвенцією належить ЗДІиснити за рахунок повернсння безвідсоткових 

бюджетних позик, наданих у 2004 році піДІІриємствам державної форми 

власності ІІaJІИвно-енергетичного комплексу та у 2005 році ІІідприємствам та 
організаціям вугільної промисловості на ПОІ'ашення заборгованості із заробітної 

плати працівникам. 

Слід зазначити, ЩО такі кошти вже мають цільовс СІІрямування. 

Пунктом 16 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2013 рік» передбачено Їх спрямування на здійснення видатків за спеціaJlЬНИМ 
фондом на реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (обсяг 

повернення таких позик - 3,2 млн гривень). 
Крім того, автором законодавчої ініціативи зареєстровано законопроекти 

про внесення до змін Закону України «Про Державний бюджет України на 

2013 рік» за реєстр. N2 2027 та N2 2028, згідно з якими пропонується за рахунок 
зазначеного джерела надати субвенції з державного бюджету місцеВИl\1 

бюджетам відповідно: на будівництво житла для військовослужбовців та 

працівників Міністерства оборони України в с. Дівички Псреяслав

Хмельницького району Київської області; на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теIlЛОВУ енергію, послуги з цснтралізоваНОІ-О 

водопостачання та водовідведення, шо вироблялися, транспортувалися та 

ІІостачалися населенню Kl1TM «БОРИСІІільтепломережа» (І () млн гривень). 
довідково: заКО/Юl1роеКIІ1U за реєстрш{і/Їll1ши И! 2027 і И! 2028 6\'.ю 

розгЛЯl/уто Коміте/lЮоН і реко.неl/доваl/О ВерховІ/ііі Раді Україl/и ю l/аслідка.I/U 

/JOзг.7яr)у у nериlОМУ Чllll1G/lIIі іх відхилитu, 
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Враховуючи наведене, реалізапія проекту закону призведе до 

суперечностей законодавчих норм та розбалансування покаЗНl!ків Державного 

бюджету України на 2()13 рік. 
Водночас, будіВНI!ЦТВО житла для військовослужбовців здійснюється за 

рахунок коштів бюджетної програми Міністерства оБОРОНІ! УкраїНІ! за 

кодом 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 

Збройних Сил України» (у 2013 році затверджено призначення за спеціальним 
фондом у сумі 12030 тис. гривень). 

Крім того, законопроект не відповідає вимогам нормотворчої техніки у 

частині оформлення законопроектів щодо внесення ЗМІН дО державного 

бюджету: 

- не передбачено змін до статті І та пункту 16 статті 14 і додатків N~ 3, 
N~ 4 та N~ 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», 
якими визначено видатки та кредитування державного бюджету та бюджетні 

призначення міжбюджетних трансфертів на 2013 рік, а також не визна'lено 

обсяг субвенції; 

- не вказано джерело для надання субвенції; 

- некоректно названо бюджет-отримувач субвенції, ОСКІльки МІСТО 

Бориспіль є МІСТОМ обласного значення І за чинним аДМIНIСlративно

територіальним поділом не належить до складу Бориспільського району 

Київської області, а відповідно до бюджетного законодавства бюджет міста 

Бориспіль і районний бюджет Бориснільського району є самостійними, 

відокремленими один від одного бюджетами і мають прямі взаємовідносини з 

державним бюджетом. 

Головне науково-екснертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму експертному висновку до законопроекту (від /6. ()4. 2() / 3 
Nr! /6/3-68/12582) висловлює окремі зауваження до нього, звертаючи увагу, 

зокрема, на необхідність обrрунтуваНI/Я реальності забезпечення видатків 

державного бюджету одночасно на реструктуризацію вугільної і торфодобувної 

промисловості та на будівництво житла для військовослужбовців і пранівників 

Міністерства оборони України в м. Бориспіль за рахунок надходжень до 

спеціального фонду Державного бюджету України від «повернення 

безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 роні піДПРlІємства~1 

державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році 
підприємствам та організаніям вугільної промисловості на погашення 

заборгованості із заробітної плати працівникам». 

На думку ГНЕУ, дЛЯ прийняття виваженого рішення шодо внесеного 

законопроекту слід отримати відповідний експертний ВІІСНОВОК Кабінету 

Міністрів України. 

Міністерство фінансів України не ПIДТрl!МУЄ законопроект 

(лист від 09.04.20/3 за Мг 3/-J()()J()-0/-2// 140/). При цьому зазначається, шо 
законопроект є незбалансованим, відсутні обсяги та джерела фінансування, 

додатки до текстової частини, що не узгоджується зі статтею 7 Бюджетного 
кодексу України. Реалізація положень законопроекту потребує додаткових 

витрат з державного бюджету на будівНlЩТВО житла для військовослужбовців 
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та праl\lВНlIКIВ Міністерства оборони, обсяг яких автором законопроекту не 

обраХОlJано. 

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики 

та забеЗllечення діяльності Верховної Ради України (QIlCIl1 від 22'n4.211/3 
за N'! 04-З4/15-719) звертає увагу на недотримання вимог статті 27 БюджеТНОl'О 
кодексу України та частини третьої статгі 91 Регламенту ВеРХОIJНОЇ Ради 

України при внесенні законопроекту на реєстрацію. 

УХВАЛИЛИ: 

РекомеНДУlJати Верховній Раді України проект Закону Україн!! про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет YKpaїНlI на 

2013 рік» щодо надання субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 
м. Бориспіль Бориспільського району Київської області на будіВНИЦТIJО 

(нридбання) житла ДJІЯ військовослужбовців та працівників Міністерства 

оборони України в м. Бориспіль Бориспільського району Київської області 

(реєстр. М2 2582), поданий народним депутатом України Міщенком с.г., за 

наСЛІДками розгляду у першому ЧИТalНlI ВІДхилити. 

Голосували: «за» - 18, «проти» - О, «утримались» - І, «не голосували» - 11. 

6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про проект закону про внесення зміни до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» 11\0.110 відшкодування державою 
втрат суб'єктам, які надають lІільгові тарифи населенню (реєстр, M~ 25Ю 

lJід 20.03.2013), поданий народним депутатом України Міщенком с'г. 

RідміТИJIИ: 

Проектом закону передбачається встановити у скла)lі спеціаJII,НОГО фОII)lУ 

державного бюджету субвенцію місцевим бюджетам на погашення збитків 
" . 

енергопостачаЛЬНИКІВ ВІД надання Пlльг з оплати за спожиту електроенерГІЮ 

ПІдприємствами, що надають комунальні послуги населенню у сфері 

централlЗОlJаного постачання холодної та гарячої води, ВОДОВІДведення, 

газопостачання та централізованого опалення, доповнивши сталю 14 Закону 
НОВИМ пунктом 2. 

Джерелом надання такої субвенції запропоновано надходження до 

спеціального фонду державного бюджету, визначені lІунктами 1-3, 6 та 8 
стапі 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», а саме 
надходження від: 

погашення податкового боргу з податку на прибуток підприємств та 

податку на додану ваРТІСТЬ, що сплачуються ПІдприємствам!! 

електроенергетичної, вугільної галузей, підприємствами, що надають ПОСЛУГlI з 

виробництва, транспортування та 1І0стачання теllЛОВОЇ енер,'ії, 

Іlентралізованого ВОДОІlОстачання та водовідведення; 

погашення заборгованості та зобов'язань, у тому числі з податку на 

додану вартість, ПАТ "НАК "Нафтогаз України" перед Держрезервом Україн!! 

за отриманий природний газ; 
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погашення заборгованості lІідприємств електроенсргетичної, вугіЛhНОЇ 

1-aJlузей, lІідприємств, що надаЮТh 1І0СЛУГІІ з вироБНlІцтва, транспортування та 

постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та 

водовідведення із СIlлати частини чистого прибутку дсржавних унітарних 

піднриємств та їх об'єднаНh, що вилучається до дсржавного бюджсту, та 

дивідендів, нарахованих на акції I'ОСIlодарських товариств, у стаТУТНІІХ 

капіталах яких є державна власніСТh; 

штрафних санкцій за порушсння законодавства з питаНh забеЗIlСЧСННЯ 

ефективного використання енергетичних рссурсів. 

Проте віДІІовідно до пунктів 1 та 6 стапі 14 Закону У KpaїНlI 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» за рахунок зазначених коштів 
lІередбачено надання субвенції місцевим бюджетам на погашсння 

заборгованості з РІЗНИЦІ в тарифах на теПJІОВУ енерпю, ІІОСЛУГИ з 

централІЗованого водопостачання та ВОДОВІДведення, що вироБЛЯШIСЯ, 

траНСІЮРТУВалися та 1І0стачалllСЯ IшселеlllIlО, яка ВlІlІlІкла у ЗВ'Я3КУ З 

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та IІОСЛУI' .~ 

централіЗ0ваного водопостачання та ВОДОВІДведення тарифам, що 

затверджувалися та/або 1І0годжувалися органами державної влади 'ІІІ місцеВОПJ 

самоврядування у сумі 5125,6 млн грн (за рахунок джерел, визначених 

пунктами 1-3 та 6 стапі 11 Закону), а також державної Ilідтримки заходів з 

енергозбереження через механізм здсшевлення кредитів у сумі 6 MJIII грн 
(за рахунок джерел, ВlІзначених ІІУНКТОМ 8 стапі 11 Закону). 

Відповідно автор законодавчої ініціативи не визначив реаЛhНИХ джереJI 

надання субвенції. Реалізація проекту закону призвсде до внутріШIІІХ 

суперечностей законодавчих норм та розбалансування 1І0казНІІків Державного 

бюджсту України на 2013 рік. 
Слід зазначити, що ціни (тарифи) на електричну енсргію, таРllфИ на '(і 

передачу та постачання встаНОВЛЮЮТhСЯ НКРЕ відповідно до Укюу ПреЗIU\ента 

України «Про НаціонаЛhНУ комісію, що здійснює державне рсгулювання у сфсрі 

снергетики» на рівні, не нижчому від скономічно обгрунтованого розміру. ПРІІ 

цьому чинним законодавством не передбачено надання піЛhГ з оплати СГЮЖІІТОЇ 

слектроснсргії підприємствами-надавачами житлово-комунаЛhНИХ ПОСJIУГ. 

ВіДІІовідна IІропозиція внесена автором у законопроекті за рсєстр. N2 2584. 
Відтак, законопроскт про внесення зміни до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо відшкодування державою 
втрат суб'єктам, які надаЮТh пільгові тарифи населснню (рсєстр. N2 25RЗ) 
необхідно розглядати лишс lІісля РОЗІЛЯДУ і прийняпя законопроекту IІрО 

внесення ЗМІНІ! дО Закону України «Про елсктроенсргстику» щодо 

відшкодування державою втрат суб'єктам, які надаЮТh Ilільгові тарифи 

населенню за реєстр. N2 2584. 
Крім того, законопроект не віДІІовідає вимогам нормотворчої тсхніки у 

частині оформлення заКОНОІІросктів щодо внесення змін до заКОIlУ IІрО 

дсржаВНllіі бюджет. Зокрсма, не псрсдбачсно змін до стапі І та пунктів І, 6 
стаггі 14 і додатків N~ 3 та N27 дО Закону УкраїН11 «ІІро ДсржаВНllіі 6юджс І 
У країн 11 на 2О 13 рік», якими ВlІЗlшчеlЮ ВIIJЩТКlI дсржавного бюджсту та 

бюджстні IIJШЗllа'!сння міжБЮДЖСТlIІ!Х трансфсртів ІІа 2013 рік, а також І!С 
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ВК<lЗано обсяг субвенції та не внесено ПРОllозиції щодо перерозподілу коштів за 

вищенаведеними напрямами видатКІВ. 

За змістом lюложень пункту 6 статті 116 Конституції України, статті 42 
Бюджетного кодексу України та статті 29 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», які є нормами прямої дії, забезпечення виконання 

затвердженого Верховною Радою України ДержавнОІ"О бюджету УкраїНІ! 

належить до повноважень Кабінету Міністрів України. Враховуючи, що 

законодавчо внесені зміни до закону про Державний бюджет України стають 

ііого невід'ємною складовою, немає необхідності додатково доручати Уряду 

виконувати віДlІовідний закон (ПУНКТ 2 розділу 11 закононроекту). 

Головне науково-експертне управління Аllарату Верховної Ради України 

у своєму висновку до законопроекту (від 16. 06.20/3 м! 16/3-678/2583) зауважуr, 
що зазначений законопроект системно нов' язаний із нроектом Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (ЩОJ\О 

відшкодування державою втрат суб'єктам, які надають lІілы�віi таРИфll 

населенню)>> (реєстр. N~ 2584), яким ПРОПОНУЄТЬСЯ встановпти для підприємств, 
діяльність ЯКИХ спрямована на надання комунальних послуг населенню у сфері 

централізованого 1І0етачання холодної та гарячої води, водовідведення, 

газопостачання та централізованого ОШlJIення, пільговий тариф на постачання 

електричної енергії, і пропонує розглядати такі законопроекти одночасно, а за 

результатами розгляду у першому читанні відхилити. 

Міністерство фінансів У країни lІе lІідтримує законопроект (лист 

від 09.04.2013 за N! 31-06330-02/6-2ІІ 1256). При цьому ВК<lЗується на 

недотримання вимог статті 7 Бюджетного кодексу в частині забеЗllечення 

збалансованості бюджету: не надано сум зменшення за бюджетними 

нрограмами, які здійснюються за рахунок надходжень до Сllеціального ФОНДУ 

державного бюджету, визначених иунктами І-З, 6 та 8 стапі 11 Закону України 
«Про Державний бюджет України на 20lЗ рік» (КОДИ 2761520 та 1206040). 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 

20 ІЗ рік» щодо відшкодування державою втрат суб'єктам, які надають lІільгові 
тарифи населенню (реєстр. N~ 258З), наданий народним ДСllутатом України 

Міщенком с.г., за наслідками розгляду у першому читанні віДХИJlИПI. 

Голосували: <<ЗЮ> - 24, «!ІРОПІ» - О, «утримались» - О, «не l"OлосуваJlІІ» - 6. 

7. СЛУХАЛИ: 
Інформацію про !Іроект Закону України нро внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 20 ІЗ рік» (щодо забеЗIІСЧСННЯ 
житлом дітей-сиріт та дітей, 1І0збавлених батьківського піклування) 

(рсєстр. N~ 2621 від 22.0З.20 ІЗ), 1І0даllиіі народними ДСllутатаШl У країни 

ДСllісовою Л.)І., Сснчепком А.В., Фаєрмарком с.о. 
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Пїдмітили: 

Як зазначсно у пояснювальній записш до законопроекту, ІІРОСКТ 

ІIJДготовлено з метою забеЗIІСЧСННЯ дітеЙ-Сllріт, дітей, позбаВJIСНІІХ 

батьківського Іlіклування, та осіб з їх числа lІіСJJЯ завершення Tep~liHY 

перебування в сім'ї опікуна чи піклувальника, IІриііомній сім'ї, дитячому 

будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбшшених 

батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів, 

благоустроєним житловим приміщенням для постійного проживання. 

Зокрема, законопроектом пропонується шляхом внесення змін до додатка 

N~ 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2013 рік» та додатка 
N~ 7 «Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного 
бюджету України місцевим бюджетам на 2013 рік» до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» (далі - Закон) за загальним 

фондом збільшити на 1.349.477,5 тис. гривень загальнодержавні ВlIтрати 

(в частині видатків розвитку) Міністерства соціальної політики України, 

Вl1Значивши нову бюджетну програму «СубвеНIlія з дсржавного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпсчення житлом дітей-сиріт та дітей, нозбавлеНIІХ 

батьківського lІіклування» (код 2511120), та водночас змеНШИТlI ВlIJЩТКlI 

розвитку 16 головним розпорядникам коштів державного бюджету (за 24 
бюджетними ІІрограмаМIІ), а саме: 

- Державному Уllравлінню справами - на 12.661,8 тис. грн; 
Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабі нсту 

Міністрів України - на 8.034,2 ТИС. I'РН; 
- Генеральній IІрокуратурі Україні - на 1.730 ТІІС. грн; 
- Міністсрству внутрішніх Сllрав України - на 20.430 ЛІС. грн; 
- Міністсрству снсргеТlIКИ та ВУI'ільної промисловості УкраїНlI - на 

317.866,4 тис. грн; 
- Державному агснтству лісових ресурсів України - на 450.537,8 ТlIС. грн; 

Міністсрству екології та природних ресурсів України на 

43.457,3 тис. грн; 
Лержавному агснтству України з управління дсржавними 

корпоративними ІІравами та майном - на 2.700 тис. грн; 
Міністсрству аграрної політики та продовольства У KpaїНlI - на 

141.222,6 тис. грн; 
Міністсрству інфраструктури України - на 5.863,5 тис. грн; 
Міністерству юстиції України - на 33.386 тис. грн; 
Адміністрації Державної прикордонної служби України - на 

19.970,5 тис. грн; 
Раді національної безпеки і оборони України - на 17.117,4 ТlIС. грн; 
Управлінню державної охорони України - на 4.500 тис. грн; 
Національному агентству з питань підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації 
інфраструктурних проектів - на 180.000 тис. грн; 

Національній акціонерній компанії «Украгролізинг» на 

90.000 тис. гривень. 
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Крім того, у додатку N~ 2 до законопроекту визначається розподіл обсягу 
зазначеної субвенції між бюджетом АВТОНОМІІОЇ Республіки Kpl\l\l, облаСlІlІl\lІ1 
бюджетами та міськими бюджетами міст Києва та СеваСТОIІОЛЯ. 

Необхідно звернуги увагу, що у матеріалах до законопроекту відсутні 

фінансово-еКОНОl\lічні обгрунтування (включаючи розраХУНКI\) ІиОДО 

необхідності передбачення зазначеної субвенції саме у запропонованому обсязі 

(включаючи й розподіл за місцевими бюджетами), а також стосовно 

можливості скорочення видатків державного бюджету за запропоноваНIІМИ 

напрямами та обсягами. 

Крім того, не надано пропозицій змін до законодаВЧIІХ актів УкrаїНIІ, які 

б забеЗllеLШЛИ практичну реалізацію запропонованого скорочення ВllДатКlВ. 

Відповідні вимоги встановлено частиною третьою статті 91 Регламенту 

Верховної Ради України та частиною першою ста"ггі 27 Бюджетного кодексу 
України. 

Законодавчою пропозицією не враховано, шо відповідно до бюджетної 

класифіканії (наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N~ 11 
«Про бюджетну класифікацію» (із змінами) до видатків розвитку віднссено 

видатки бюджетів ІІа фінансове забезпечення наукової, інвеСТИllіііної та 

інноваційної діяльності, зокрема: фінансове забезпечення капітальних BКJlaдeHb 

вироБНИLIОГО і невиробничого призначення; фінансовс забеЗllеЧСНlIЯ 

структурної lІеребудови економіки; інші видатки, ІІОВ' язані з РО'3IШIРСНIІI\I 

ВІДтворенням. 

Тобто, такі кошти окрім зміцнення матеріально-тсхнічної бази окрсмих 

головних РОЗlюрядників коштів дсржавного бюджету, як нс зазfl3ЧСНО у 

пояснювальній заllисці до законопrоекту, забезпечують наукову та lІауково

технічну діяльність, дсржавну підтримку рсального сектору еКОНОМІКИ 

(вугільної та торфодобувної промисловості та інших галузсй 11<111118110-
енергетичного КОМlIлексу, сіЛЬСI,КОI'О та лісового господарства). Скорочення 

таких видатків, бсручи до уваги, що вони також lІередбачають ЗДІИСІІСННЯ 

розрахунків з оплати праці працівників, потребує належної оцінки соціаЛЬflO

економіЧIІИХ наСЛІДків реалізації такої законодавчої IІРОIІОЗllції. 

Так, за 10 бюджетними програмами у складі видатків розвитку, ЯКІ 

законопроектом пропонується скоротити, обсяг видатків на ОIlJШТУ IІраl(l 

працівників становить майже І МЛРД гривснь. 

Слід звернути увагу, що за звітними даними Державної казначсііської 

служби за січень-квітень поточного року майже за всіма бюджетними 

IІрограмами, скорочення бюджетних призначень за ЯКИlШI пропонується, 

IІроведено видатки відповідно до встановленого плану за цей період. 

З ОІ'ляду на показники виконання державного бюджсту за видаткаl\lІl, 

запропоноване скорочення вже є неможливим щодо окремих бюджетних 

програм (за бюджетною програмою 3601070 «Проведення судової експертизи, 
дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертl\З» за 

4 місяці поточного року видатки проведено у сумі 13 млн грн при fшані на рік -
42,3 млн грН, тобто, обсяг бюджетних асигнувань до кінця року становить 

29,3 млн грн, а пропонується скоротити - 33,4 млн гривень; за бюджетною 

програмою 190 І 060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і 
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захист JIlCIВ в лісовому фонді» відповідно - 161 млн грн, 619,3 млн грн, 
458,3 млн грн та 450,5 млн грн). 

Головне науково-експертне управління Анарату Верховної Ради України 

(висновок від 30.04.2013 Nr! 16/3-595/2621) висловлює зауваження до 

законопроекту та зазначає, що дЛЯ НРИЙНЯГГЯ зважеIlО'"О рішеНIІЯ що)ю 

нропозицій нроекту слід отримати відновідний висновок Кабінету Міністрів 

України, в тому числі щодо їх впливу на показники бюджету та відновідності 

законам, що регулюють бюджетні відносини. 

Міністерство фінансів України, в цілому підтримуючи необхідність 

вирішення питання забезпечення житлом вищевказаної категорії дітей, зазначає 

про таке. 

Відповідно до статеіі 30 та 31 Закону України «Про ~licцeBe 

самоврядування в Україні» до власних повноважень виконавчих органів 

міських рад належать сприяння розширенню житлового БУJtівництва, 'Юд3lIllЯ 

'"ромадянам, які мають 1І0требу в житлі, ДО[f()МОГИ в булівництві житла, в 

отриманні кредитів, у тому числі нільгових, та субсидій для будівництва 'ІІІ 

придбання житла, організації за рахунок власних коштів і ІІа lІайових засадах 

будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального госнодарства та 

соціально-культурного нризначення, жилих будинків. 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу УкраїНІ! "рограI\lИ, [lОв'язаllі 
.. . 

з виконанням власних [ІОвноважень, затверджеНІ ВІДІІОВІДНОЮ МІСЦСВОЮ радою, 

виконуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, які не враховуються нри 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. 

З метою нідвищення рівня інвестиційної складової ~Іісцевих бюджетів 
. . 

розширено ДОХОДНІ джерела, надходження ВІД яких можуть СIІРЯМОВУВатися на 

видатки розвитку. Зокрема, з 2011 року до бюджетів розвитку місцевих 

бюджетів зараховується єдиний 110даток; до доходів, що не враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, віднесено 1 оо відсотків IІлати за 
землю, збору за "ровадження деяких видів піДПРИЄМIІИЦЬКОЇ діяльності, 

адміністративні штрафи. 

Змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до БюджеТНОПJ 

кодексу України» від ]6.]0.2012 N~ 5428-УI, розширено перелік доходів 

місцевих бюджетів, що не враховуються IІрИ визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів, шляхом зарахування до них 7 видів шшти за 

ліцензії та нлати за державну реєстрацію. 

Крім того, Бюджетним кодексом України передбачено снрямування 

капітальних видатків бюджету розвитку, зокрема, на будівництво і 

придбання житла окремим категоріям громаДЯIІ відповіДІІа до законодавства; 

соціально-економічний розвиток реГІонів; виконання інвеспщіііних IIpoгpa~1 

(lІроектів); інші заходи, нав'язані з розширеним відтворенюш. 

Також у Законі України «Про Державний бюджет України ІІа 2013 рік» 
враховані видатки за бюджетними програмами 351121 О «Субвенція з 

державного бюджету міСЦСВlІl\1 бюджетам на здіїIСНСIІНЯ заходів 1110)10 
соціaJlьно-еКОflоміЧI!ОГО РОЗВІІТКУ окремих теРlІторііі» В обсЯ"3і 

1.336,96 млн Грll, 35] ]46() «Державний фОllд рсгіонального РОЗВИТКУ» - в обсязі 

987,5 І\ІJШ Ip"BCllh. 
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Крім того, у Законі України «Про Державниіі бюджет України на 

2013 рік» для покращення житлових умов громадян передбачено за 

бюджетними програмами 2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів 
для забезпечення ДОСТУllНИМ ЖИТЛОМ громадян, які потребують llОліпшення 

житлових умов» - 300,0 млн грн, 2751190 «Надання державної !!ідтримки для 
будівництва (1Iридбання) доступного житла» - 50 млн грн, 2751380 «Часткова 
компенсація відсоткової ставки кредитів комерціііних банків МОЛОДІІМ сіМ'Я~1 

та одиноким МОЛОДИМ громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла» ІІІ млн грн, 2751390 «Надання lІіЛЬГОВОІ"О 

довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та ОДИНОКИМ МОЛОДІІМ 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та !!ридбання житла» 

80 млн гривень. 
Зважаючи на зазначене, Міністерство фінансів України зауважило, що 

місцеві ОРI"ани влади мають можливість за рахунок За3начених коштів 

вирішувати питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського llіклування. 

Водночас, Міністерство фінансів УкраїНІ! зазначає, що в даний час на 

виконання доручення Прем'єр-міністра У країни від 22.03.2013 
N2 11134/1/1-13 до доручення Президента України від 16.03.2013 N2 1-1/579 
центральними і місцевими органами виконавчої влади ОПРШІЬОВУЄТЬСЯ 

llИТШllІЯ забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, !!озбавлених батьківського 

ІІІклування. 

Під час опрацювання цього питання буде визначено І мехаНІЗМ 

фінансовОІ"О забезпечення здійснення вказаних заходів. 

Крім того, вирішення порушеного питання є ОДНИМ із заВ.L[аНЬ 

НаціональноІ'О llлану дій на 2013 рік щодо впроваджеНlIЯ llрограми 

економіLIНИХ реформ на 20 І 0-20 14 роки «Заможне СУСlllЛЬСТВО, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», :штверджсного УКа30М 

Президента від 12.03.2013 N2 128 (п. 51 з терміном виконання - червень 

1l0ТОЧНОГО року). На виконання lІоставленого завдання Кабінет Міністрів 

України має запропонувати шляхи ЙОГО вирішсння. 

Нсобх ідно звернути увагу, що заКОНОllроект не відповідає вимогам 

нормотворчої техніки щодо підготовки змін до закону IІрО державний бюджет 

та містить технічні ПОМИЛКИ та неточності, а саме у додатку 110 заКОНОllроекту: 
- назва бюджетної програми І І О І 030 не відображає повну й назву, 

затверджену Законом (відсутні слова «вугільної промисловості»); 

- за рядками 2800000 «Міністсрство ш"рарної lІолітики та Ilродовольства 
України», 2803000 «Державне агентство земельних ресурсів України» та за 
бюджетною програмою 2803030 «Проведення зсмельної реформи» бюджетні 
ІІОКа3НИКИ не враховують змін, внесених Законом України «Про внсссння змін 

до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 

04.04.2013 N2 181-УІІ; 
- у рядку 3103000 «Державпа іНСІІскuія У країни з беЗІIСКlІ на M()PCЬKO~IY 

ЛІ РІЧКОВОМУ траНСllОрТI» llОМl[JlКОВО розраховано бюджетні ІЮКа3Il1IК1I, 

ВІІХОДЯЧИ із заlllЮІІонованих змі!!. 
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НСВllправлення тпких ПОМІІЛОК матиме насЛІДКОМ РО'!БШI<1I1СУВПНIIН 

показників дсржаВНОI'О бюджету, 

Комітст з питань Регламенту, депутатської стики тп заБСЗПСЧСIІНЯ 

діЯJlьності Всрховної Рпди У країни (вис//{)вок від 22JU 20 13 Nr! 04-34/15-7 2{}) 
зауважує про недотримання ІШМОГ стапі 91 Регламснту ВСРХОВНОЇ РаДl1 

України щодо оФормлсння супровідних документів до законопроскту. 

В обговоренні питання взяла участь народний депутат України ~ члсн 

Комітету з питань бюджету Слюз Т.Я. 

Голова Комітету Гєллєр Є.Б. вніс ПрОПОЗIЩІЮ поставити нп голосування 

про ВІДхилення зазначеного законопроскту. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді Укрпїни IІроект Зпкону України IІрО 

внсссння змін до Закону України «Про Державний бюджет УкраїН11 на 

2013 рік» (щодо забсзпечення житлом дітсil-сиріт та дітеil, позбаВJIСНllХ 

батьківського піклування) (реєстр, N~ 2621), lІоданий НПРОДНIIМИ дспутптаМІІ 

УкраїIІИ Дснісовою Л.Л., Сенчснком А.В., Фаєрмарком сл., за наслілками 

ро'JГЛЯДУ у ІІСРШОМУ читанні, відхилити. 

ГОЛОСУВaJIИ: «зю) - 19, «ПРОПJ)) - 7, «утримались» - 2, «нс голосуваЛl[)) - 2. 

8. СЛУХАЛИ: 
Інформаllію про IlрОСКТ Закону України про внесення 1~liH до БlОджеТНОIО 

кодсксу України (ІІ\ОДО I1l1таlll, цільової надбанки) (pcCCTp.N~ 1235 
нід 10,01.2013), IlОдalшіі народним )!Сllугатом України Коржсм ПЛ. 

Відмітили: 

Законопроектом IІрОIІОНУЄТЬСЯ внести зміни до стптгі 29 т<1 розділу УІ 

«Прикінцеві та перехідні положснню) Бюджетного кодсксу Укрпїни щодо 

передачі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на слсктричну та 

теlIЛОВУ енергію, КрІМ електроенергії, виробленої квпліфікованими 

когенераЦIІІНИМИ установками, ІЗ складу доходів ,аГЮIЬНОГО держпвного 

бюджсту до Сllеціального фонду державного бюджету із використанням Їх 

виключно на потреби снергетичної галузі. 

Слід зазнаLIИТl1, 11І0 Зl'ідно із Законом України віл 23.12.2010 N~ 2R56 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких ІІНШІХ 

законодавчих актів Україню) даний збір зараховується до загальноl'O фонду 

дсржавного бюджету IlОчинаючи з 20 II року. 
Відповідно до додатка N~ І до Закону України «Про ДержаННІІіІ бюджет 

України на 2013 рік» надходження загального фонду від збору у ВИГJlяді 

цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та тсплову снергію, крім 

електроенсргії, виробленої кваліфікованими когенераціilними установками, 

заплановані у сумі 2,5 млрд ГРИВСНh. 
Отже, реалізація відповідних положень матиме наслідком збільшення 

відповідних доходів спеціального фонду державного бюджсту, однак ПрlІзвсде 

до втрат доходІВ загального фонду державного бюджету, необхідності 
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вишукання додаткових джерел доходів для проведення видатків за загаJ\l,IIІІМ 

фондом, тобто до розбалансування показників дсржавного бюджету. 

Не1важаючи на lІередбачені втрати дохолів загального фонду державного 

бюджету автором заКОНОllроекту не надано фінансово-еКОНUl\lічні РО'зраХУНКI! 

та пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат 

бюджету та/або нропозиції джерел додаткових надходжень бюджету ДJІЯ 

досягнення збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетною 

кодексу України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної РаДІ! 

У країни (частина третя статті 91 ). 
Положення законопроекту щодо терміну набрання Чl!нності «1 днн, 

наступного за днем ЙОГО опублікуванню) не відновідає ВllМогаі\\ чаСТИНl1 треп,ої 

статті 27 Бюджетного кодексу України. 
При цьому, згідно з частиною другою статті 95 Консппуції Укра'іНI! 

виключно законом IІрО державний бюджет визначаються БУЛh-які В\lJЩТКlI 

держави на заГШlьносуспільні нотребll, розмір і цільове снрямуваНflН цих 

видатків, а згідно з частиною сьомою статті 13 Бюджетного кодексу УкраїНІ! 
передача коштів між загаЛhНИМ та спеціШIЬНIІМ фондами державного бюджету 

дозволяєтьсн тіЛЬКlI в межах бю/\жетних призначень шляхом внесення змін до 

закону про державниі! бюджет. Відтак, заПРОlІонована законодавча ініціатива у 

поточному році не зможе буГІІ реалізована без внесення відповідних змін 110 
Закону України «Про Дсржавний бюджет України на 2() 13 рік». 

Крім того, занропоноване доповнення пунктом 5-2 РО1ділу УІ 

Бюджетного кодексу України щодо І\ільового спрямування даноl'O збору не 

УЗГОДЖУЄТhСЯ з частиною четвертою статті 3() І\ЬОГО Колексу, нкою Нlпначені 

напрнми використання коштів Сllсціального фонду державного БЮJlжету. 

У IЮЯСIІЮВШІьній записці до закононроскту вказано, що КО ІІІ ТІ І ДaJЮП) 

збору спрямовуватимуться на добудову електромереж, снеРI'облоків, фінансову 

НIДТРIlМКУ ТЕС, а також на фінансування вугледобувних ГlIДIlРIIПIСТВ 

(на часткове [!ОКРИТl'Я потреби вугільної галУЗІ в OflJlаТl СІЮЖІІТОЇ 

електроенергії) тощо, 

Міністерство фінансів України зауважує, що обсяг видатКІВ за 

бюджетними програмами з НlДтримки та розвитку енеРl'еПIЧНОЇ гаЛУЗІ 

визначається щорічно законом про державний бюджет 111роведення 

відновідних видатків забезпечується в обсязі пропюзних наДХОJ\жень даного 

збору, 

При цьому, на 2() 13 рік за бюджетною програмою «Державна підтримка 
ВУl'ледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової 

товарної вугільної продукції» (код 11 О 111 О) затверджені видатки загаЛblЮГО 
фонду державного бюджету у сумі 7,8 млрд грн, які використовуваТИМУТhСЯ 
також на часткове покритгя витрат за сножиту електроенергію вугледоБУВНИМIІ 

підприємствами. Фактичні видатки заГШIЬНОГО фонду за цією IІрограмою за 

2011 рік становили 6,7 млрд грн, за 2012 рік ~ 10,2 млрд грн, Прll тому, ШО 

фактичні надходження даного збору відповідно становили 1,9 млрд грн і 

2,4 млрд гривень. 
Також необхідно звернути увагу, що статтею 6 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2013 рік» передбачено надання держаВIІИХ 
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гарантій в обсязі до 50 млрд грн, У тому числі для заБСЗllечсння 110ВНОГО або 
часткового виконання боргових зобов'язань на фінансування інвсспщійних, 

інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають 

стратегічне значення та рсалізація яких сприятимс розвитку скономіки України, 

в тому числі еКСlІортоорієнтованих і енергозберігаючих IІроектів. 

Головне haykobo-еКСlIсртне Уllравління Аllарату Верховної Ради України 

У своєму експертному висновку до заКОНОlIроекту (від 12,{)4.20І3 

Иr! I6/3-511/l235) зауважує, що для ПРII~іняття виваженого рішення щодо 

заКОНОlIроекту слід отримати відповідний еКСllертний висновок Уряду. 

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 

заКОНОlIроекту (від 25.01.2013 М3І-О8210-02-212394) зазначає, щО ІІРИЙНЯТТЯ 
законопроекту Є недоцільним, вважаючи, що діючий мсханізм створсння 

СIIРИЯТЛИВИХ умов для збільшення обсягів інвестицій в енеРl'СТИЧНУ галузь та 

забезнсчення фінансової стабільності енергетичних нідприємств нс Іютребує 

коригування. 

Комітет Верховної Ради України з нитань Регламснту, ДСllутатської СПІКИ 

та забезнечення діяльності Верховної Ради України у своєму еКСllертному 

висновку до законопроекту (від 31.01.2013 N'! 04-34ІІ5-244) зазначає, 1110 згідно 

з вимогами частини трстьої статті 9і Регламенту Верховної Рад" У країни та 

частини псршої статті 27 Бюджетного кодексу У країни, до IЮДalЮl'О 

заКОНОlIроекту суб'єкт нрава законодавчої ініціативи зобов 'Я'3аНllіі лолати 

фінансово-економічне обl'рунтування (включаючи віДІІовідні розрахунки), та 

зауважує, що відповідно до частини трстьої статті 27 БюджеТНОl'О кодсксу 

Україн" віДlIовідний закон у разі його ПРИЙНЯТТЯ, може набирати ЧIlнності з 

і січня 20і4 року. 

Комітет Верховної Ради України з питань паливно-снеРI'СТlIЧIЮI'О 

КОМІІЛСКСУ, ядсрної політики та ядсрної беЗIlСКИ у своєму скснсртному висновку 

до законопроскту (від 11.03.2013 N'!04-27/27-1lO) ІІрОПОНУЄ розглянути 

законопроект та рскомендувати Верховній Раді України нрийняти ііого в 

псршому читанні та в цілому як Закон, 

Враховуючи важливість розвитку енергстичної галузі та зважаючи на 

обмеженість коштів дсржавного бюджету, доцільно розширювати джсрела 

фінансового забезнсчсння енергстичної галузі, насаМllерсд, за рахунок коштів 

приватних інвссторів, міжнародних фінансових організацій, крсдитних 

ресурсІВ. 

УХВАЛИЛИ: 

Рскомсндувати Всрховній Раді України проект Закону Укра'іllll про 

внссення змін до Бюджетного кодексу України (щодо Пlпань цшьової 

надбавки) (рсєстр. N2 і235), поданий народним ДСIlутатом У країни 

Коржем пл., за результатами розгляду у ІІСРШОМУ читанні відхилити. 

ГOJIОСУВЗJlИ: «З3» - 27, «І1РОТШ> - і, «утри~taJlИСЬ» - 2. 

9. СЛУХАЛИ: 
інформацію ІІрО ІІіЮСКТ Закону Укра'іни "ро внссення змін дО ЬЮДЖСПЮІ'О 

кодексу України (щодо фОР~lування держаВIІОЇ БЮ)lЖСТIІ()Ї IlОліЛIКИ) 
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(рсєстр. H~ 2187 від 05.02.2013), внссений народними денугатами У країни 

Яворівським В.О., Гlазиняком В.с. 

Відмітили: 

Згідно з частиною першою стапі 21 і частиною ІІСРШОЮ стапі 33 
Бюджетного кодексу України проект Основних нанрямів бюджетної 1І0ліТИКІІ 

на наступний бюджетний період та прогноз Державного бюджету України на 

наступні за плановим два бюджетні псріоди грунтуються на щорічному 

посланні Прсзидента України до Всрховної Ради України IІрО внутріщнс і 

ЗОВНlщнє становище України. Даним заКОНОIlРОСКТОМ псредбачається 

ВИКЛЮЧИТИ у цих стапях норми щодо зазначеного ЩОРІЧНОl'O llOСЛ3lШЯ 

Прсзидента України. 

Відповідно до llояснювальної заниски законопроект розроблявся з метою 

нриведення норм Бюджетного кодексу України у відповідність до Конституції 

України, оскільки, на думку авторів законопроекту, Закон України 

від 17.05.2012 NQ 4731-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України», яким внесено такі доповнення до положень цього Кодсксу, був 

побудований на помилковому уявленні нро конституційну нрироду щорічних 

послань Глави держави та норушує логіку видання органаМIІ виконавчої влади 

правових актів, які мають видаватися ними виключно у межах повноважень, 

визначених законами, та на нідставі і на виконання законів У країни та інших 

нравових актів, у тому числі й актів Президента України. 

Однак належить зауважити, що такі ДОllOвнення шодо ЩОрІЧНОІ'О 

послання Прсзидента України, [Ірийняті за пропозицією Президснта України 

зазначеним Законом (зокрема, змінами до Бюджетного кодексу України), були 

обумовлені відновлснням дії рсдакції Конституції УкраїНIІ від 1996 року, 
внаслідок чого розширено повноважсння Президента України, а відтак 

Ilідвищується роль ініційованих Прсзидентом України стратсгічних Докумснтів 

у системі документів державного стратсгічного планування (насамнсрсд, 

щорічних послань до Верховної Ради України), 

Головне науково-експертне управління АIlарату Верховної Ради України 

у своєму СКСIІСРПlOМУ висновку (.QllC/11 від 22.05.2()13 N! 16/3-736/2187) 
зауважує, ЩО не підтримало включення відповідної норми до Бюджстноl'O 

кодексу України черсз їх неузгодженість з Конституцією України (у висновку 

до законопроекту за реєстр. H~ 9665 від 30,12.2011). 
При цьому, ГНЕУ У цілому не занеречує нсобхідності піДВllЩСННЯ ролі 

щорічних послань Прсзидента України у визначенні засад внутрішньої 

ПОЛІТики, водночас вважає за ДОЦІльне врахувати, зокрема, наступнс, 

Конституція України нс містить положень, які нередбачаЛIІ б, шо Кабінет 

Міністрів України та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади [lOвинні 

видавати правові акти на підставі таких документів як щорічні 110слання 

Прсзидента України до Верховної Ради України нро внутрішнє і зовнішнє 

становищс України, Видання органами виконавчої влад!! праВОВІІХ актів 

здіііс!!юється НІІМІІ ВIІКJIЮЧIIO У мсжах НОВНОІН1ЖСНЬ, ВIІЗllаЧСllllХ заКОШШlІ, та 

ІІа нідставі і ІІа ВИКОllання законів УкраїНIІ та іНІШIХ IlрatЮВlІХ актів, у TO~IY 

ЧIІСJlі іі актів [[рсзидснта УкраїНІІ. За свопо IІРIIРOJЮЮ !аКІ ЩОРІЧНІ llОСJІаllllЯ 
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Прсзидента України не є правовими актами, ЯКІ можуть слугуваТIІ 

БСЗIІОССРСДНЬОЮ ІІідставою для ВІщання праВОВІІХ акТІВ opгaHa~lII виконавчої 

влади. У сучасній доктрині конституціЙIІОГО права загаЛl>llОвизнаllllМ є те, щО 'Ш 

своєю природою щорічні lюслаНIІЯ є документами, які мають суто 

інформаційний, поліТИ'lниіі характер, що нс виключає Їх викор"стання у 

практичній діяльності органів законодавчої чи виконавчої влади. Аджс в НИХ 

можуть міститься не тільки аналіз внутрішнього і зовнішнього становища 

України, а й конкретні пропозиції, спрямовані на розв'язання іСНУЮ'IИХ 

проблем у суспільстві. Проте відповідні пропозиції можуть бути реалізовані 

шляхом видання Президентом УкраїIІИ у мсжах повноважень, визначених 

Конституцією України, відповідних правових актів, які є обов'язковими до 

виконання на території України, а також шляхом внесення віДІІовідних 

законопроектів на розгляд Парламенту. Саме у такий спосіб, на думку ГНЕУ, 

має підвищуватись роль щорічних послань Прсзидента України у виріШСlІні 

ключових ІІитань внутрішньої і зовнішньої політики. 

Комітст з питань Рсгламенту, деІІугатської етики та забезпечення 

діяльності Верховної Ради У країни у своєму висновку (71/С/n вІО 22JJ2. 2() / 3 
МІ 04-34//5-4(3) звсртає увагу на допущені у законопроскті технічні нсточності 
щодо застосування окрсмих теРМНI1В. 

Міністсрство фінансів України згідно з скспертним ВІІСНОВКОМ (71ІС/ll 

від /9.02.20/3 N! 3/-04330-/4-2/5284) не підтримує Гlр"йняпя такОІО 

законопроскту, оскільки заІІропоновані зміни мають РИЗІІК обмсження 

рсалізації конституціііних 1l0вноважеllЬ Прсзидента УкраїНІІ. 

Слід відмітити, 11І0 на РОЗПІЯД Верховної Ради України lІаРОДlІІ1М 

депутатом України Слюз Т.Я. внесено заКОНОІІРОСКТ "ро внесення 'jMiH )(0 

Бюджетного кодексу України (щодо Основних напрямів бюджетної IlОліЛIКИ ІНІ 

наступний бюджетний період) за реєстр. N22939 від 26.04.2013 аНШIOI"і'IНОIО 

змісту, яким також запропоновано у частині першій ста'ггі 33 111>01'0 Кодексу 
виключити норму щодо щорічного послання Президента України. Отже, у Р3'3і 

прийняття законопроекту за реєстр. N2 2939 до розгляду даllОГО заКОНОllроекту 
положення цього законопроекту (реєстр. N~ 2187) потребують УТОЧНСІІНЯ на 

Ilредмет взаємоузгодження таких заКОНОІІроекТlВ. 

Голова Комітсту Гєллєр Є.Б. поставив на голосування ПРОПОЗИllію ЩОДО 

такого рішення KO~liTeTY: рскомендувати Верховній Раді заКОНОIlРОСКТ за 

реєстр. N2 2187 за результатами розгляду у першому читанні відхилити. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомсндувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо формування держаВIІОЇ 

бюджетної політики) (реєстр. N22187), внесений народними ДСllугатами 

України Яворівським В.О., Пазиняком В.с., за наслідками розгляду у першому 

читаННІ ВІДхилити. 

Голосували: «ЗЮ) - 20, «проти» - 8, «утримались» - О, «не голосували» - 2. 
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10. СЛУХАЛИ: 
IНфОР~lаllію народного дспутата УкраїНІ! Слюз Т.Я. про нодаНI1Й нсю 

проскт Закону України про внесення змін до Бюджстного кодексу УкраїНІІ 

(ЩОДО Основних напрямів бюджетної поліТIІКИ на наСТУІІниіі БЮДЖСПН1іі 

період) (рсєстр. N~ 29З9 від 26.04.20 ІЗ). 

Відмітили: 

ЗІ'ідно з частиною першою статті ЗЗ Бюджетного кодсксу України проскт 

Основних напрямів бюджстної політики на наСТУШl1lЙ БЮДЖСТНI1Й Ilсріод 

розробляється відповідно до визначених у шорічному посланні Прсзидента 

України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України пріоритетів бюджетної політики. Даним законопроектом пропонується 

у uій нормі виключити слова «відповідно до визначених у шорі'IНОМУ llОСJIШllll 

Президснта України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє». 

Слід зазначити, що таке ІІОЛОЖСННЯ законопроскту потрсбує 

нормопроектувального і тсхніко-юридичного уточнсння, оскільки НІШ (на 

відміну від порівняльної таблиuі) нс lІовністю виключсно віДІІовідні слова, що 

нс в lІовній мірі враховує зміст законодавчої пропозиції (з урахуванням змін в 

УТО'lнсній рсдакції Бюджетного кодсксу України залишаться слова «становищс 

України пріоритстів бюджстної поліПIКИ»). 

Відповідно до IIОЯСНЮВaJlЬНОЇ ЗaJІИСКИ законопроскт розроблсно з мстою 

забезпечення своєчасного прогнозування та бсзперебійного, чіткого виконання 

бюджетного процесу у BiJlIIOBiJtHOCTi до бюджетного калсндаря. Автор 

законопроекту звсртає увагу на те, що проект ОСНОВНИХ напрямів бюджстної 

1І0ліТИКІІ на lІастунний бlО)tжеЛlllіі IІсріо)! розробляється Міністерством 

фінансів України та до 20 бсрсзня року, що ІІСРСДУЄ ГlJIШIОВОМУ, lІОЩ1ПЬСЯ ІІа 

РОЗІ'ЛЯД Кабінсту Міністрів України, який має йон) схваЛIІТIІ не пізніll1С 

І квітня. Згідно із частиною восьмою ста'ггі 85 Конституції У країllll та 

частиною третьою ста'пі 167 Регламснту Всрховної РаДІ І України щорічне 

послання Президента України Верховній Раді України за звичаііНIІХ обставин 

проголошується дО ЗІ берсзня поточного року. Тому IlрОIІОНУfТЬСЯ УЗГОДІІТІІ 

вищеза1начені норми. 

Однак належить зауважити, шо прийняття Закону України від 17.05,2012 
N~ 4731-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», ЯКИМ за 
IІропозицією Президента України внссено відповідне доповнення до НЬОГО 

Кодексу (яке автор законопроекту пропонує виключити), було обумовленс 

відновленням дії рсдаКІІії Конституuії України від 1996 року, внаслідок чого 
розширено повноваження Президента України, а відтак підвищується роль 

ІНІЦlИованих Прсзидентом України стратегічних докуменТІВ у систеМІ 

документів державного стратегічного IІпанування (насампсред, ЩОРІЧНИХ 

послань до Верховної Ради України). 

Головне науково-експсртне УІІравління Апарату Верховної Ради УкраїНІ! 

у своєму експертному ВИСНОВКУ (лист від 22.05,2013 м! 16/3-735/2939) 
зауважує, ЩО не підтримало включення відповідної НОРМИ дО Бюджетного 

кодексу України через їх неузгодженість з Конституuією України (у висновку 

до законопроекту за реєстр. N~ 9665 від ЗО.12.20 11 ). 
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При цьому, ГНЕУ У цілому не заперечує необхідності шдвищення POJll 
щорічних послань Президента України у визначенні засад внутрішньої 

ПОЛІТИКИ, водночас вважає за доцільне врахувати, зокрема, наступне. 

Конституція України не містить положень, які передбачали б, що Кабінет 

Міністрів України та інші цеНТРШlьні і місцеві органи виконавчої ВJI<ІДИ 1І0винні 

видавати правові акти на підставі таких документів як щорічні 1І0слання 

Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України. Видання органами виконавчої влади ираВОВIІХ актів 

здійснюється НИМИ виключно у межах IlОвноважень, визначених законами, та 

на підставі і на виконання законів України та інших IІраВОВIІХ актів, у TO~IY 

числі й актів Президента України. За своєю природою щорічні 1І0слання 

Президента У країни не є правовими актами, ЯКІ можуть СЛУl'уваТlI 

безпосередньою підставою для видання правових актів органами виконавчої 

влади. У сучасній доктрині конституційного права заГШlьновизнаним є те, що за 

своєю природою щорічні нослання є документами, які мають суто 
інформаційний, політичний характер, що не виключає їх використання у 

практичній діяльності органів законодавчої чи виконавчої влади. Адже в них 
. . . . . . 

можуть МІСТИТЬСЯ не ТІльки аНШllЗ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО становища 

України, а й конкретні пропозиції, спрямовані на розв'язання існуючих 

ироблем у суспільстві. Проте відповідні пропозиції можуть бути реШІізовані 

шляхом видання Президентом України у межах повноважень, визначених 

Конституцією України, віДlІовідних иравових актів, які є обов'язковими ДО 

виконання на території України, а також шляхом внесення віДІІовідних 

заКОIЮIІроектів на розгляд Парламенту. Саме у такий сиосіб, на думку ГНЕУ, 

має підвищуватись роль щорічних послань Президента України у вирішенні 

ключових питань внутрішньої і зовнішньої нолітики. 

Міністерство фінансів України згідно з екснертним висновком (.QUC//1 

від 18.05.2013 м! З 1-04330-14-2/15(26) не lІідтримує нрийняття такоlO 

закононроекту, оскільки вважає, що заllРОlІоновані зміни мають ризиком 

обмеження конституційних повноважень Президента України. 

Слід відмітити, що на розгляд Верховної Ради України народними 

денутатами України Яворівським 8.0., Пазиняком В.С. внесено закононроект 
нро внесення змін до Бюджетного кодексу У країни (щодо формування 

державної бюджетної політики) за реєстр. N2 2187 від О5,()2.20 13 аНШlОгічноlO 
змісту, яким заНРОllOновано у сталях 21 і 33 цього Кодексу ВИКЛЮЧІІТИ норми 
ЩОДО щорічного послання Президента України. Отже, у разі IІриііняття 

законопроекту за реєстр. N22187 дО розгляду даного закононроскту цей 

законопроект (реєстр. N2 2939) втратить свою актуальність. 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати У країни - ЧJlени 

Комітету з нитань бюджету Гєллєр Є.Б., Слюз т.я., Мl1хаЛЬЧIІШl1Н 10.А., 

Атрощенко В.А., ШуфРИЧ Н.І., а також Перший заСТУІШИК Міністра фінансів 

України Мярковськнй А.І. 

Підсумовуючи обговорення, І-олова Комітету ГЄJlЖР с.ь. IIОСЛ1В11В на 

голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді заКОНОIІ]1uект за 

реєстр. N~ 2939)за результатами РОЗПІЯДУ у IlеIJllЮ~IУ ЧllЛlІІні віДХIІJIIIТlI. 
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За наслідками голосування більшістю голосів 117 із 28 IІРlІсутніх на 'іаС 
ПРИЙНЯ'пя рішення/ підтримано оголошену Головою Комітету НРОНОЗllцію. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України нроект Закону України про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо Основних напрямів 

бюджетної політики на наступний бюджетний неріод) (реєстр. Н2 2939), 
поданий народним депугатом України елюз ТЯ., за наслідками розгляду у 

першому читанні відхилити. 

ГОJЮСУВали: «ЗЮ> - 17, «проти» - 8, «УГРИМaJІИСЬ» - 3, «не голосували» - 2. 

11. РіЗllе. 

На завершення засідання Перший заСТУІІНИК Голови Комітсту 

Калетник О.М. поінфОРМУВaJІа членів Комітету IІрО результати візиту наРОДНIfХ 

деllугатів України - членів Комітету з питань бюджету КaJІетник О.М., 

Дубіля В.О., Шкварилюка В.В., Михальчишина Ю.А., Павлова К.Ю., 

Пресмана О.с., Путілова А.с., Мартовицького А.В. у квітні 2013 року до 

м. Берлін (ФРН) з метою вивчення законодавчого досвіду в рамках проекту 

«Підтримка реформи унравління державними фінансами». 

Крім того, народний депутат Дубіль В.О. зауважив про необхідність 

розгляду законопроектів за реєстраційними Н2Н2 2875, 2876, 2880. Зважаючи, 
шо ці законопроекти є взаємопов'язаними, Голова Комітету запропонував 

новернутися до цього нитання після прийняття рішення Комітетом Верховної 

Ради України з питань податкової та митної 1І0JIітики щодо законопроекту за 

реєстр. Н22876. 

Голова Комітету Є.Б. ГЄJIJIЄР 

Секретар Комітету В.В. ШкваРИJIЮК 
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